เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แนวปฏิบัติ
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1

สรุปขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งครู
จากคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) หน้า 39 ได้แสดงแผนผังขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ดารง
ตาแหน่งครู ไว้ดังนี้

ทั้งนี้ ครูที่จะมาขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีแนวปฏิบัติและส่งที่ต้องดาเนินการในการยื่นคาขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

2

แนวปฏิบัติการยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เพื่อให้การดาเนินการเสนอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง
ตรวจสอบได้และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้ข้าราชการครูฯที่ประสงค์ยื่นคาขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ที่

เอกสารหลักฐาน

จานวน

1

หนังสือนาส่งจากสถานศึกษา
สาเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16
แบบตรวจเอกสาร การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21
แบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู สังกัด สพฐ.
(วฐ.1) โดยให้แนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1 ชุด
2.1 แบบคาขอฯ (วฐ.1)
2.2 แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ วฐ.3
2.3 บันทึกข้อความทีผ่ ู้ยื่นขอยืน่ คาขอฯ ต่อสถานศึกษา
2.4 สาเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จัดทาภาคผนวกแนบท้ายเล่ม วฐ.1 เรียง
ตามลาดับ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ดังนี้
3.1 หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน
3.2 ตารางสอน ทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ทาการสอนตามตารางสอน และให้
ดาเนินการ
3.2.1 สรุปรายงานชัว่ โมงสอนตามตารางสอน เป็นชั่วโมง/สัปดาห์ แยกตาม
วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามตารางสอน หากมีกรณีสถานศึกษาจัด
ตารางสอน สอนไม่ครบชั่วโมงให้นับจานวนนาทีนบั เป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้
เห็นได้ชัดเจน
3.2.2 ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน, ภาระงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา, งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC),
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองชั่วโมง
ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ให้สรุปชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยแนบ
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น
3.2.2.1 คาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รายภาคเรียน/รายปี
3.2.2.2 ประกาศชัว่ โมงการปฏิบัติงานของครูให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ งานตอบสนองนโยบายปละจุดเน้น

1 ฉบับ
3 ชุด
2 ชุด
(คศ.2,3
2 เล่ม)
(คศ.4,5
4 เล่ม)

2

3

ลาดับตัวอย่างเอกสาร

เอกสารหมายเลข 13

เอกสารหมายเลข 10
เอกสารหมายเลข 12
เอกสารหมายเลข 9

2 เล่ม

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

เอกสารหมายเลข 4

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

เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 1

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

เอกสารหลักฐาน

จานวน

3

ลาดับตัวอย่างเอกสาร

3.3 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แนบเอกสาร
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้และเชื่อได้วา่ มีชั่วโมงการมีส่วนร่วม ใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อาทิเช่น
3.3.1 คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการ PLC ระดับโรงเรียน
3.3.2 ตารางดาเนินการ PLC ของโรงเรียน
3.3.3 บันทึกกิจกรรม PLC
3.3.4 บันทึกข้อความรายงานจานวนชั่วโมง PLC

4

5

เอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนา ให้แนบเอกสารเฉพาะการพัฒนาที่
2 เล่ม
เป็นคุณสมบัติ เท่านั้น
- การพัฒนาตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2560 ให้แนบใบผ่านการพัฒนาและรหัสหลักสูตรที่สถาบัน
คุรุพัฒนาให้การรับรอง
- การพัฒนาตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7
เมษายน 2554 มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่าน
การพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยวันที่ยื่นคาขอและวันที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับคาขอผลการพัฒนาต้องยังไม่หมดอายุ
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูลเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังการ
ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
คศ.2,3
ปีการศึกษา
รายปีการศึกษา (วฐ.2) ให้จัดเรียงเอกสารหลักฐานตามลาดับ
ละ 2 เล่ม
ปีการศึกษาที่ 1 ถึง ปีการศึกษาที่ 5 ดังนี้
คศ.4,5 เอกสารหมายเลข 5
5.1 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
ปีการศึกษา เอกสารหมายเลข 6
รายปีการศึกษา (วฐ.2)
ละ 4 เล่ม

5.2 สาเนาคาสั่ง/ประกาศ แต่งตัง้ คณะกรรมการกลั่นกรอง (แนบทุกปีการศึกษา)
(รับรองสาเนาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณโดยผู้ขอและผู้อานวยการ
สถานศึกษา) ผลการประเมินของผู้อานวยการสถานศึกษา ในช่องระดับคุณภาพ/
เหตุผล เมื่อให้ระดับคุณภาพใดให้ระบุเหตุผลและร่องรอยที่ปรากฏตามตัวชี้วัดด้วย
ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลให้
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็น/ข้อสังเกต และ
ความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษาให้ลงความเห็นจุดเด่น สิ่งที่ควรพัฒนา
ความเห็น/ข้อสังเกต เช่นกัน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

เอกสารหมายเลข 7
เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข 14

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่

6

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

เอกสารหลักฐาน
5.3 แนบภาพถ่ายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองข้อมูล
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ดารงตาแหน่งครู
ณ สถานศึกษา
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู 5 ปีการศึกษา
(วฐ.3) สาหรับผู้อานวยการสถานศึกษา และเอกสารแนบท้าย วฐ.3

จานวน

คศ.2,3
2 เล่ม
คศ.4,5
4 เล่ม

ลาดับตัวอย่างเอกสาร

เอกสารหมายเลข 11
เอกสารหมายเลข 12

ทั้งนี้เพื่อให้ครูที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม จะขอยกตัวอย่างเอกสารที่จะต้องทาในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

4

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ลาดับ
ที
1
2
3

4

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

สรุปขั้นตอน และเอกสารในการดาเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2
ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
บทบาทในการ
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
ดาเนินการ
โรงเรียน
จัดทาประกาศโรงเรียน เรื่อง การกาหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สายการสอน
โรงเรียน
จัดทาคาสั่งโรงเรียนมอบหมายการปฏิบัตหิ น้าที่งานสอน และคาสั่ง
มอบหมายการปฏิบตั ิงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
ครูผู้ขอรับการ บันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครูเป็นรายสัปดาห์/รายปี จัดทาหนังสือรับรอง
ประเมิน
ชั่วโมงการปฏิบัติงานและจัดเก็บร่องรอย หลักฐานตาม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

5

ครูผู้ขอรับการ
ประเมิน
โรงเรียน

6

โรงเรียน

7
8

ครูผู้ขอรับการ
ประเมิน
โรงเรียน

9

โรงเรียน

10

โรงเรียน

11

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

จัดทาบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่
(รายปีการศึกษา) (วฐ.2) เพื่อประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
จัดทาคาสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่ (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
คณะกรรมการตรวจสอบและหลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) ลงในแบบบันทึกการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสนอผูอ้ านวยการตรวจสอบและรับรองข้อมูล
(ครูเก็บ 1 ชุด และ ผอ เก็บ 1 ชุด)
เมื่อครบ 5 ปีการศึกษาและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
จัดทาบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่ 5
ปีการศึกษา (วฐ.1) เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
จัดทาคาสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1)
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) เสนอผู้อานวยการตรวจสอบและรับรอง
ข้อมูล แล้วสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปีการศึกษา
ผู้อานวยการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยตรวจสาอบ
คุณสมบัติตามเกณฑ์และสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 5 ปี การศึกษาและบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมิน ตาแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)
เสนอไปยัง
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการต่อไป

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

เอกสารอ้างอิง
(ตัวอย่างเอกสาร)
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 6
เอกสารหมายเลข 7

เอกสารหมายเลข 8

เอกสารหมายเลข 9
เอกสารหมายเลข 10
เอกสารหมายเลข 11

เอกสารหมายเลข 12

เอกสารหมายเลข 13

5

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
(ตัวอย่ำง)

6

เอกสำรหมำยเลข 1

ประกาศโรงเรียน………………………………………………………………………………………..
เรื่อง การกาหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
-------------------------------------------ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนกำรสอน
ตำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะแนวใหม่ (ว 21/2560) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2563
เป็นต้นไป โยคุณสมบัติ ข้อที่ 2 กำหนดให้ครูต้องมีชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตำมหนังสือที่
ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560 เรื่อง กำรกำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ตำแหน่งครู
เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน โรงเรียน .....................................................
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงปฏิบัติงำนและสำมำรถนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อน
วิทยฐำนะต่อไป โรงเรียน ............................................................. จึงได้กำหนดกรอบชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ในส่วนของงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ งำนตอบสนอง
นโยบำยและจุดเน้น ดังนี้
ที่

ภาระงานของครู

ภำระงำนสอนตำมตำรำง
1 ใช้ชั่วโมงตำมตำรำงสอน (รวมชั่วโมงสอนแทน, ชั่วโมงสอน
ซ่อมเสริม, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน, ชั่วโมงวิชำหน้ำที่พลเมือง
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี/บำเพ็ญประโยชน์/กิจกรรมชุมนุม/
ประชุมกกบ./IS)
งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
1 รองผู้อำนวยกำร
2 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3 หัวหน้ำงำนทุกงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน,
หัวหน้ำงำนทะเบียนและหัวหน้ำงำนวัดผล
4 หัวหน้ำระดับ
5 หัวหน้ำคณะสี
6 หัวหน้ำงำนตำมโครงกำรกลุ่มกำรบริหำร/กรรมกำรในแต่ละ
งำน/ฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 5 ฝ่ำย

กาหนดชั่วโมง/
สัปดาห์

จานวน รวมจานวน
สัปดาห์/ปี
ชั่วโมง

ไม่ต่ำกว่ำ 12

40

480 ชม./ปี

10
8
6

40
40
40

400 ชม./ปี
320 ชม./ปี
240 ชม./ปี

5
3
2

40
40
40

200 ชม./ปี
120 ชม./ปี
80 ชม./ปี

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ที่

ภาระงานของครู

7

กรรมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
กิจกรรมหรือครั้งละ
กรรมกำรนำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกโรงเรียน
กรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม, นำนักเรียนไปแข่งขันที่ไม่
ค้ำงคืน วันละ
กรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม, นำนักเรียนไปแข่งขันที่
ต้องค้ำงคืน (ต่อวัน)
กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับเขต
พื้นที่
กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับภำค
กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับประเทศ
ตรวจงำน/ชิ้นงำนนักเรียน
งำนฝึกซ้อมนักเรียนในโครงกำรต่ำงๆ รวมฝึกซ้อมนักกีฬำ
งำนคณะกรรมกำรกลำงและกำกับห้องสอบ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

งำนที่ปรึกษำ งำนดูแลนักเรียน และงำนโฮมรูม
เวรประจำวันแต่ละคณะสี
งำนเยี่ยมบ้ำน งำนติดตำมนักเรียน
ครูสำยสนับสนุนงำนสอน อื่น ๆ
- ครูพยำบำล
- ครูวัดผลและประเมินผล
- ครูบรรณำรักษ์
- ครูกำรเงิน/บัญชี
- ครูโสตทัศนศึกษำ
- ฯลฯ

กาหนดชั่วโมง/
สัปดาห์
-

7

จานวน รวมจานวน
สัปดาห์/ปี
ชั่วโมง
6 ชม./ปี

-

-

6 ชม./ครั้ง
6 ชม./วัน

-

-

8 ชม./วัน

-

-

20 ชม./ครั้ง

2 ชม.
-

40 ชม.
-

5
1

40
40

20 ชม./ครั้ง
20 ชม./ครั้ง
80 ชม.
3 ชม./วัน
5 ชม./วัน/
ตำมคำสั่ง
200 ชม./ปี
40 ชม./ปี
20 ชม./ปี

4
3
3
3
3

40
40
40
40
40

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

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

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาระงานของครู

งำนสนองจุดเน้นของรัฐบำล สพฐ. หรือกระทรวงศึกษำธิกำร
1 งำนตำมโครงกำร/งำน/กิจกรรม
1. อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม(ธนำคำรขยะ)
2. สะเต็มศึกษำ
3. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
4. ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
5. โรงเรียนคุณธรรม (ธนำคำรควำมดี)
6. ติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
7. ต้ำนทุจริตศึกษำ
8. งำนตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
2 งำนอื่น ๆ ที่รัฐบำล สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำรสั่ง (งำน
นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน)
3 ปฏิบัติจริงตำมประกำศ/คำสั่ง
กำรนับชั่วโมงกำรอบรม
1 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และเป็นวิทยำกร
เต็มวัน
2 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และเป็นวิทยำกร
ครึ่งวัน
3 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และเป็นวิทยำกร
ค้ำงคืนและมีชั่วโมงปฏิบัติงำนหลังเวลำ 16.30 น.

กาหนดชั่วโมง/ จานวน
สัปดาห์
สัปดาห์/ปี
ไม่เกินจำนวนชั่วโมง/สัปดำห์
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รวมจานวน
ชั่วโมง

1
1
1
1
1
1
1

40
40
40
40
40
40
40

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

-

-

ตำมปฏิบัติจริง

-

-

ตำมปฏิบัติจริง

-

-

6 ชม./วัน

-

-

3 ชม./ครึ่งวัน

-

-

8 ชม./วัน

ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน .........................................................................................
ตำมประกำศนี้ในกำรนับชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน เพื่อนำไปใช้ประกอบคุณสมบัติในกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป และให้นำไปเขียนภำรกิจที่ได้ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงที่ได้ให้ไว้นี้
ประกำศ ณ วันที่ ………………. เดือน …………………………………….. พ.ศ. .............................
( ……………………………….…………………)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน……………………………………………………………….
* ทั้งนี้ให้นับชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน ตำมร่องรอยเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนจริง
* ตัวอย่ำงประกำศฉบับนี้ โรงเรียนสำมำรถนำไปปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
(ตัวอย่ำง)
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เอกสำรหมำยเลข 2
คำสั่งโรงเรียน................................................
ที่ ........../..........
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนข้ำรำชกำรครู
........................................................................
อำศัยอำนำจบังคับบัญชำและอำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 35 และมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 อำนำจตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 เพื่อให้กำรบริหำรสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร จึงแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่
กำรสอนให้ข้ำรำชกำรครู ดังต่อไปนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกเกิดปัญหำหรืออุปสรรคประกำรใด
ให้รำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำเพือ่ ทรำบแนวทำงแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่....................................................
ลงชื่อ
(..........................................)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน............................

* คำสั่งปรับเปลีย่ นได้ตำมบริบทของโรงเรียน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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(ตัวอย่ำง)
เอกสำรหมำยเลข 2

คำสั่งโรงเรียน................................................
ที่ ........../..........
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู
ประจำภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ......................
........................................................................
ตำมที่โรงเรียน.........................................................................ได้กำหนดวันเปิดภำคเรียน.........................
ปีกำรศึกษำ................ในวันที่...................................................นั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจบังคับบัญชำและอำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 35 และมำตรำ 39 แห่ง
พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 อำนำจตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรครู ประจำภำคเรียนที่................. ปีกำรศึกษำ........................................ ดังรำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์อย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ เพื่อให้กำรบริหำรสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่..................................................
สั่ง ณ วันที่....................................................

(.........................................)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน....................................

* คำสั่งปรับเปลีย่ นได้ตำมบริบทของโรงเรียน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสารหมายเลข 3

แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู
ชั่วโมงสอนตามตารางสอน/งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
ชื่อ............................................................ ตาแหน่ง .....................................โรงเรียน.........................
ปีการศึกษา :
วันแรกของสัปดาห์ :

ภาคเรียนที่ :

สัปดาห์ที่ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
วันสุดท้ายของสัปดาห์ :

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รวม

สอนตามรางสอน
จานวน..................คาบ
จานวน..................คาบ
จานวน..................คาบ
จานวน..................คาบ
จานวน..................คาบ

....................คาบ

สอนซ่อมเสริม/สอนชดเชย/สอนแทน
หมายเหตุ
สอน..................................... จานวน..........คาบ กรณีสอนซ่อมเสริม/สอน
สอน..................................... จานวน..........คาบ ชดเชย และสอนแทนให้แนบ
หลักฐาน (ผู้ตรวจสอบ
สอน..................................... จานวน..........คาบ
ความถูกต้องของการลงข้อมูล)
สอน..................................... จานวน..........คาบ
สอน..................................... จานวน..........คาบ
สอน..................................... จานวน..........คาบ
สอน..................................... จานวน..........คาบ
....................คาบ
....................คาบ

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

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

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

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

ตาแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้...........................

2. ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
วัน

ประเภทของงาน

จันทร์

งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น
งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น

อังคาร

การปฏิบัติหน้าที่

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

หมายเหตุ

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

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วัน
พุธ

ประเภทของงาน
งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้

งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น
พฤหัสบดี งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น
งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น
งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น
งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

การปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................
...............................................................................

หมายเหตุ
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง
............ชั่วโมง
............คาบ/ชั่วโมง

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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สรุปจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน สายงานการสอน
สรุปจานวนเวลาสอน
ตามตารางสอน

สรุปจานวนชั่วโมง
งานสนับสนุน

สรุปจานวนชั่วโมง
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

.........................คาบ

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

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

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

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

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

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก
(...........................................................)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง

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

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

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

ตาแหน่งรองผู้อานวยการ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน...........................

1. ผู้รับรองเป็นหัวหน้างาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนและงานตอบนองนโยบายและ

จุดเน้น
2. แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครูฉบับนี้ ใช้สาหรับให้คณะกรรมการและผู้อานวยการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เน้นการบันทึกปริมาณงานของชั่วโมงในการปฏิบัติงาน
3. ครูแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบปลายภาคเรียน/
ปลายปีการศึกษา (เช่น ตารางสอน/บันทึกการสอนแทน/สรุปการลา/บันทึกแลกคาบ/บันทึกขอ
สอนซ่อมเสริม)
4. การกาหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่
ลงในบันทึกนี้ ให้ยึดตาประกาศของโรงเรียน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู
1. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สามารถนับชั่วโมงจากกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมระเบียบแถวและโฮมรูม
2) กิจกรรมระดับ (สอนจริยธรรมนักเรียน)
3) เตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนแข่งขันงานวิชาการต่าง ๆ
4) ติว/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามตารางเรียน
5) พานักเรียนไปทัศนศึกษา
6) สอบกลางภาค/ปลายภาค
7) กีฬาสี
8) เวรประจาวัน เช่น เวรประตูเช้า – เย็น รับนักเรียนเข้าออกโรงเรียน เวรดูแลนักเรียนในโรงอาหารถือ
เป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน
9) โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
10) ประชุมผู้ปกครอง
11) สอนปรับพื้นฐาน
12) สอนซ่อมเสริมนักเรียนติด 0, ร, มส, ผ, มผ
13) รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อประจาปีการศึกษาต่าง ๆ + คุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อ
14) พานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15) เยี่ยมบ้านนักเรียน
16) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
17) ตามคู่มือ ว.21 หน้า 5 ย่อหน้าแรก ระบุว่า การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็สามารถลงได้
18) งานกลุ่มบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จริง ๆ
19) การประชุมเกี่ยวกับงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
20) การปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียน ฯลฯ
รายการต่อไปนี้ไม่ต้องลงในรายงานการปฏิบัติงาน เช่น
- อยู่เวรยามรักษาการณ์ เพราะไม่เกี่ยวกับสนับสนุนการเรียนรู้
- ไปราชการ/ไปอบรมถือเป็นการพัฒนาตนเองของครู
- ตรวจการบ้าน
ร่องรอยหลักฐานประกอบการนับชั่วโมงตามงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

3. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
1) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2) โครงการ To Be Number One
3) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
6) โครงการยกระดับผลคะแนน PISA
7) โครงการยกระดับผลคะแนน O-NET
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (LAS,PISA,O-NET)
9) การพัฒนาระบบ ICT
10) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
11) โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา
12) โครงการธนาคารขยะ
13) โครงการปลูกจิตสานึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
14) โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย
15) โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
16) โครงการอบรม Boot Camp
17) โครงการพัฒนาวิชาภาษาจีน
18) โครงการให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
19) ทวิศึกษา (การิเทศนักเรียน)
20) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
21) โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

22) โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
23) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
24) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/กิจกรรมคณะสี
25) กิจกรรมศูนย์พัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
26) หน้าที่พลเมือง/ต้านทุจริตศึกษา
27) อ่านไม่คล่อง – เขียนไม่คล่อง
28) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
29) การอบรมพัฒนาตามโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
30) อื่น ๆ
ร่องรอยหลักฐานประกอบการนับชั่วโมงตามงานสนองนโยบายและจุดเน้น
-

คาสั่ง

- ภาพถ่าย

- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

17
เอกสารหมายเลข 3

รายงานการมอบหมายงานสอน
นาย/นาง/นางสาว................................................................ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................

2
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.................

ที่

ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน/
สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน

ชื่อวิชาที่สอน/
วิชาที่อบรม

รหัสวิชาที่สอน/
วิชาที่อบรม

จานวนคาบหรือ
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

คิดเป็นจานวน
ชั่วโมงทั้ง
หลักสูตร

การรับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว

การรับรองตนเอง
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
** หากผู้ขอจัดทาไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...................................................
วันที่.....เดือน................................ พ.ศ. ..............ที่รับรองข้อมูล

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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รายงานชั่วโมงสอนตามตารางสอน
นาย/นาง/นางสาว................................................................ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................

2
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.................

ปี
การศึกษา

ภาค สัปดาห์
เรียนที่
ที่

วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์
วันแรกของ
วันสุดท้ายของ
สัปดาห์
สัปดาห์

ชื่อวิชาที่สอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษา/รายวิชาพื้นฐาน/
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา

จานวนคาบ/ หมายเหตุ กรณีสอนน้อย
ชั่วโมงต่อ
กว่าเกณฑ์ เช่น ลา/
สัปดาห์
สอบ/อบรม/เปิดสอนไม่
ครบ/ไปราชการ

การรับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว

การรับรองตนเอง
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
** หากผู้ขอจัดทาไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...................................................
วันที่.....เดือน................................ พ.ศ. ..............ที่รับรองข้อมูล

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

19

รายงานชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้
นาย/นาง/นางสาว................................................................ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................

2
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.................

ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์
วันแรกของสัปดาห์

รายงานการสนับสนุนการเรียนรู้

วันสุดท้ายของสัปดาห์

จานวนคาบ/
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

เอกสารหลักฐานร่องรอย
เช่น คาสั่ง บันทึก
ข้อความ ภาพกิจกรรม
เป็นต้น

การรับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว

การรับรองตนเอง
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
** หากผู้ขอจัดทาไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...................................................
วันที่.....เดือน................................ พ.ศ. ..............ที่รับรองข้อมูล

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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รายงานชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
นาย/นาง/นางสาว................................................................ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................

2
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.................

ปี
ภาคเรียนที่
การศึกษา

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์
วันแรกของ
วันสุดท้ายของ
สัปดาห์
สัปดาห์

รายการตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการ
ต้นสังกัด

จานวนคาบ/
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

เอกสารหลักฐานร่องรอย เช่น
คาสั่ง ปฏิทินการดาเนินงาน
บันทึกสรุปรายงาน ภาพ
กิจกรรม เป็นต้น

การรับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว

การรับรองตนเอง
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
** หากผู้ขอจัดทาไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...................................................
วันที่.....เดือน................................ พ.ศ. ..............ที่รับรองข้อมูล

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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รายงานชั่วโมงพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
นาย/นาง/นางสาว................................................................ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................

2
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.................
รายการพัฒนา

วัน/เดือน/ปี
ที่ยื่นคาขอใน วฐ.1

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตร
รหัสหลักสูตร

หน่วยพัฒนา

จานวนชั่วโมงที่
อบรมในหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี
เริ่มพัฒนา
ที่สิ้นสุดการพัฒนา

การรับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว

การรับรองตนเอง
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
** หากผู้ขอจัดทาไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...................................................
วันที่.....เดือน................................ พ.ศ. ..............ที่รับรองข้อมูล

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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รายงานการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
นาย/นาง/นางสาว................................................................ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................

2
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.................

ที่

ชื่อกิจกรรม

จานวน
สมาชิกที่
เข้าร่วม

ชื่อกิจกรรม

ครั้งที่

ว/ด/ป
จานวน
ที่จัดกิจกรรม ชัว่ โมง

บทบาท

ประเด็น
ปัญหา

สาเหตุ
ของ
ปัญหา

ความรู้ กิจกรรมที่ทา
หลักการ
ที่นามาใช้

ผลที่ได้จาก
กิจกรรม

การรับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว

การรับรองตนเอง
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)

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

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

** หากผู้ขอจัดทาไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้

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

การนาผลที่
ได้ไปใช้

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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แบบสรุปประวัติการปฏิบัติงาน
นาย/นาง/นางสาว................................................................ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................

2
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.................

ปีที่

ภาคเรียน/
ปีการศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ชั่วโมงสอน
ตาม
ตารางสอน

รายงานชั่วโมงการปฏิบัติงานและชั่วโมงการอบรมและพัฒนา
งานสนับสนุน งานตอบสนอง การมีส่วนร่วมใน
รวม ชั่วโมง
ชั่วโมง
การจัดการเรียนรู้ นโยบายและ ชุมชนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน ตามที่
พัฒนา
จุดเน้น
ทางวิชาชีพ
ก.ค.ศ. กาหนด ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด

การรับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว

การรับรองตนเอง
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
** หากผู้ขอจัดทาไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้

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

วันที่.....เดื
น................................
..............ที่รับรองข้อมูล
**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิ
ธิวอัฒ
น์ อินทสิทธิพ.ศ.
์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสารหมายเลข 4

หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ปีที่ ............ (ระหว่างวันที่ ............................ถึง วันที่ ..............................)
________________________________________
ข้าพเจ้า................................................................ตาแหน่ง...............................................................................................
โรงเรียน.........................................................ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ........................................ โรงเรียน................................................. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม
ปีท.ี่ ..............ระหว่างวันที่..............................................ถึง วันที.่ .....................................รวม............ชั่วโมง............นาที
ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 (ตั้งแต่วันที่............................... ถึง วันที่................................) จานวน ................ สัปดาห์
1.
2.
3.
4.

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
จานวนชั่วโมง
ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
รวมชั่วโมงการปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น

นาที

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2 (ตั้งแต่วันที่............................... ถึง วันที่................................) จานวน ................ สัปดาห์
1.
2.
3.
4.

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
จานวนชั่วโมง
ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
รวมชั่วโมงการปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น

นาที

หมายเหตุ

โดยรับรองว่าข้อมูลชั่วโมงกรปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล
(.............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................

** ใช้ปะหน้าสรุปจานวนชั่วโมงตามเอกสารหมายเลข 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสารหมายเลข 5

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
ตาแหน่งครู (รายปีการศึกษา)
ปีการศึกษา....... (ปีการศึกษาที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 2562)

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ (วิทยฐานะปัจจุบัน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................
โรงเรียน(โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบนั ) อาเภอ.......... จังหวัดนครราชสี
............มา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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คานา
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) เล่มนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา …………….ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560
ข้อมูลที่นาเสนอเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของผู้รายงานเท่านั้น ส่วนเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่สมบูรณ์ ได้นาเสนอไว้ให้ตรวจสอบ ณ โรงเรียน.............. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
2 ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทาให้
เอกสารนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

…………………………………

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
1. ข้อมูลทั่วไป…………………………………………………………………………………………………………………….
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทาการสอน..............................................................................
3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน....................................................................................................................
3.1 การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560..................................................
1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน..........................................................................................
2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา................................................................................
3.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป........................................
4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ.............................................................
5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ว22/2560)...........................................
6. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)..........
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประกาศ/คาสั่งโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงาน.........................................
หลักฐาน/ร่องรอย ด้านคุณสมบัติ
ภาคผนวก ข หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป...........................................................
ภาคผนวก ค หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาการสอนตามตารางสอน………………………………………………………….
ภาคผนวก ง หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงสอนตามตารางสอน.....................................
ภาคผนวก จ หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้………………..
ภาคผนวก ฉ หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)………………………………………………………………………………………….
ภาคผนวก ช หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น.............
ภาคผนวก ซ หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด (ว22/2560).....................................................................................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ภาคผนวก ฌ ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร………………………………………………….
ภาคผนวก ญ ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้

0

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้…………………………………………………….
ภาคผนวก ฎ ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ………………………………………………..
ภาคผนวก ฏ ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้……………………………………………………….
ภาคผนวก ฐ ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน……………………………………………………………………….…
ภาคผนวก ฑ ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………………………...
ภาคผนวก ฒ ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้………………………………………………….
ภาคผนวก ณ ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้……………………………………………………….
ภาคผนวก ด ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

0
0
0
0

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน…………………………………………………………….
ภาคผนวก ต ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ………………………………………………….
ภาคผนวก ถ ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน
หรือประจาวิชา……………………………………………………………………………………………...
ภาคผนวก ท ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

0
0

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง………………………….……………………………………………..
ภาคผนวก ธ ตัวชีว้ ัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ………………………….……………………………………………
ภาคผนวก น ภาพถ่ายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองข้อมูล....................................

0
0
0

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

0
0
0

0

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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วฐ. 2
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่งครู (รายปีการศึกษา)
ปีการศึกษา …………..
1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ ปีการศึกษาที่ขอประเมินผลการปฏิบัติงาน)
ชื่อผู้ขอ …………………………
นามสกุล …………………
อายุ
…….. ปี
คุณวุฒิ ..............................
ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครู……………
ตาแหน่งเลขที่ …………….
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ……… ขั้น/เงินเดือน ……….. บาท
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา…………………….. เขต/อาเภอ ..................................................................
จังหวัด ................................................................. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................
สังกัดส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการสอนตามตารางสอน
ภาคเรียน

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้น/ระดับ

จานวนชั่วโมงสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

1/25…..

รวม
2/25…..

รวม

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
3.1 การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จานวน ………. ชั่วโมง
1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน จานวน ….…… ชั่วโมง
(ให้รายงาน ทุกรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ทาการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นภาคเรียน)
ภาคเรียน
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้น/ระดับชั้น จานวน (ชั่วโมง)

2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา จานวน …….. ชั่วโมง
ภาคเรียน
ภาระงาน
จานวน (ชั่วโมง)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
2) ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
3) ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4) ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
รวม

จานวน (ชั่วโมง)

4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) การถูกลงโทษทางวินัย
 ไม่ถูกลงโทษ
 ถูกลงโทษ สถานโทษ.............................................คาสั่ง............................เลขที่........../...............
ลงวันที่.................................................ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่........................
(2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ไม่ถูกลงโทษ
 ถูกลงโทษ สถานโทษ.............................................คาสั่ง............................เลขที่........../...............
ลงวันที่.................................................ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่........................
5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ว 22/2560) จานวน ……. ชั่วโมง
ปี พ.ศ.

หลักสูตร

รหัส
หลักสูตร

หน่วยงานที่จัด

ระหว่างวันที่

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

จานวน
(ชั่วโมง)

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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6. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
(ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอ
ผู้อานวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป)
ผลการประเมินของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ผลการประเมินตนเอง
ตัวชีว้ ัด
1
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
2 3 4

5

ระดับคุณภาพ/เหตุผล
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
..........................................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ผลการประเมินของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ผลการประเมินตนเอง
ตัวชีว้ ัด
1
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
2 3 4
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5

ระดับคุณภาพ/เหตุผล
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................
ระดับ................................
เหตุผล..............................
..........................................
..........................................
.........................................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ผลการประเมินของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1
2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
2 3 4
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ระดับคุณภาพ/เหตุผล

5

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้
ได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)..................................................................(ลงลายมือชือ่ ผู้ขอรับการประเมิน)
( ..................................................... ) (พิมพ์ชื่อ นามสกุลผู้ขอรับการประเมิน)
ตาแหน่ง ครู
วันที่ เดือน
พ.ศ.
(วันสิ้นปีการศึกษา เช่น สิ้นปีการศึกษา 2562 คือ 15 พฤษภาคม 2563)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................................................
..............................................................................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ
(.................................................)
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(ลงลายมือชื่อคณะกรรมการตามคาสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง และลงวันที่กลั่นกรองข้อมูลแล้วเสร็จ ต้องไม่ก่อนวันที่ 15 พ.ค.
พ.ศ. ...... ที่เสนอขอรับการประเมิน)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา
จุดเด่น............................................................................................................................. .......................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ควรพัฒนา.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................
สิง่ ความเห็น/ข้อสังเกต..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)................................................................
( ........................................................ )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน..........................
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(ลงลายมือชื่อผู้อานวยการสถานศึกษาตามคาสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง ณ โรงเรียนในปีที่ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และลงวันที่ ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการกลั่นกรองดาเนินการแล้วเสร็จ)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ก
ประกาศ/คาสั่งโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงาน

แทรกเอกสาร
1. ประกาศโรงเรียนเกี่ยวกับการกาหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประจาปี

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ข
หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลทั่วไป

แทรกเอกสาร
1. สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และ/หรือ
2. คาสั่งแต่งตั้งดารงตาแหน่งปัจจุบัน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ภาคผนวก ค
หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทาการสอนตามตารางสอน

แทรกเอกสาร
1. คาสั่งสอนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1
2. คาสั่งสอนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 2

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ง
หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
(1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

แทรกเอกสาร
1. ร่องรอยหลักฐานการรับรองชั่วโมงสอน ใน Logbook
2. ร่องรอยหลักฐานอื่นที่แสดงการคานวณชั่วโมงสอนที่ได้รับ

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

42

ภาคผนวก จ
หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
(2) ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

แทรกเอกสาร
1. ร่องรอยหลักฐานการรับรองชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ใน Logbook
หรือร่องรอยหลักฐานอืน่ ที่แสดงการคานวณชั่วโมงงานสนับสนุนฯที่ได้รับ
2. คาสั่งแต่งตั้งหรือเอกสารรับรองปฏิบัติหน้าที่งานตามโครงสร้าง หรืองานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่ขอรับการรับรองชั่วโมง
**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

43

ภาคผนวก ฉ
หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
(3) ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)

แทรกเอกสาร
1. ประกาศจัดตั้งชุมชนที่โรงเรียนจัดทาให้ หรือบันทึกขอจัดตั้งชุมชน PLC
2. แผนการดาเนินกิจกรรมของชุมชน
3. บันทึกสรุปจานวนชั่วโมงที่ได้รับตลอดปีการศึกษาจากการเข้าร่วมชุมชน (บันทึก
การเข้าร่วมและร่องรอยอื่น ๆ จัดทาแฟ้มไว้ไม่ต้องรวมในเล่มนี้)
4. ร่องรอยหลักฐานการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้หลักเกณฑ์ทดแทนชั่วโมง PLC
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
สามารถนับชั่วโมงได้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PLC
**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ช
หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
(4) ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

แทรกเอกสาร
1. ร่องรอยหลักฐานการรับรองชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
ใน Logbook หรือร่องรอยหลักฐานอื่นที่แสดงการคานวณชั่วโมงที่ได้รับ
2. หนังสือ/คาสั่ง/เอกสาร ที่รับรองชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ซ
หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(ว22/2560)

แทรกเอกสาร
1. ร่องรอยหลักฐานการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. เกียรติบัตรผ่านการอบรมพัฒนา

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

รายละเอียด/ร่องรอยหลักฐาน
ประกอบผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

47

รายละเอียด/ร่องรอย หลักฐานอ้างอิง
ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ/เหตุผล
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับ.................................
1.1 การสร้างและหรือพัฒนา
เหตุผล
หลักสูตร
1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด และนาไปจัดทา
รายวิชา สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
2. ปรับประยุกต์หลักสูตรและหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น
3. ประเมินผลหลักสูตรเป็นระบบ
นาผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ
4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรแก่
ผู้อื่นได้
1.2 การจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ.................................
1.2.1 การออกแบบหน่วย
เหตุผล
การเรียนรู้
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ท้องถิ่น และผู้เรียน
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เน้นการปฏิบัติ
3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
และนาผลการประเมินมาพัฒนา
คุณภาพ
4. ให้คาแนะนาแก่คนอื่นในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้

เอกสารอ้างอิง
1. หลักสูตรกลุ่ม
สาระฯ
2. หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน
3. ผลการประเมิน
หลักสูตร
4. เกียรติบัตร
วิทยากรการจัดทา
หลักสูตร

1. หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน
2. แผนการจัดการ
เรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

เลขหน้า

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
1.2.2 การจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู้/แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/
แผนการสอนรายบุคคล
(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ์

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ระดับคุณภาพ/เหตุผล
ระดับ.................................
เหตุผล
1. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติ
ผู้เรียนบริบทสถานศึกษา และท้องถิ่น
มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบ
ของต้นสังกัด สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
ที่สร้างสรรค์ หลากหลาย สอดคล้องกับ
ธรรมชาติผู้เรียน
4. มีบันทึกหลังการสอนทีส่ อดคล้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
นาผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพี่เลี้ยง และ
ให้คาแนะนาได้

ระดับ.................................
เหตุผล
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
ธรรมชาติผู้เรียน
2. ประเมินการใช้กลยุทธ์และนาผลมา
ปรับปรุงคุณภาพ
3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
4. นากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้กับ
สถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
5. เป็นแบบอย่าง และเป็นผูน้ าได้

เอกสารอ้างอิง
1. แผนการจัดการ
เรียนรู้
2. หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน
3. คาสั่งหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

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

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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เลขหน้า

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ระดับคุณภาพ/เหตุผล
ระดับ.................................
เหตุผล
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผล
การพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้

ระดับ.................................
เหตุผล
1. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ นาไปใช้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ นาผลการปรับปรุงพัฒนา
3. นาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาไปปรับใช้กบั สถานศึกษาที่มา
บริบทใกล้เคียงกันได้
4. เป็นแบบอย่างและเป็นผูน้ า

1.4 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้

ระดับ.................................
เหตุผล
1. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
2. ประเมินผลตามสภาพจริง
3. ประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุง
คุณภาพ
4. ให้คาแนะนาด้านการวัดและ
ประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. แบบสรุปผลการ
เรียนของนักเรียน
ทุกรายวิชาที่สอน

1. ภาพแสดงหน้า
เว็บไซต์การสอน
2. ร่องรอยการ
ประเมินการใช้สื่อ
3. รูปภาพ

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

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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เลขหน้า

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ระดับคุณภาพ/เหตุผล
ระดับ.................................
เหตุผล
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศชัน้ เรียน
2. ส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ทางาน
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การพัฒนาตนเอง
5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน

2. ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

เอกสารอ้างอิง
1. เค้าโครงวิจัย
2. รายงาน
ผลการวิจัย

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

1. แบบเช็คชื่อ
2. แบบบันทึก
1. จัดทาสารสนเทศนักเรียน
คะแนน
2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการดูแล 3. เอกสารอื่น ๆ
ช่วยเหลือนักเรียน
4. รูปภาพ

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
1. จัดทาสารสนเทศนักเรียน
1. เอกสารดูแล
2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน
2. รูปภาพ
3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือ
ประจาวิชา

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ระดับคุณภาพ/เหตุผล

เอกสารอ้างอิง

ระดับ.................................
1. เอกสารประจา
เหตุผล
รายวิชา
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและ
2. รูปภาพ
เอกสารประจาวิชาเป็นระบบถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้เรียน
3. ให้คาปรึกษาครูในโรงเรียนในการ
จัดทาข้อสารสนเทศ
4. เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาได้
ระดับ.................................
เหตุผล
1. ประชุมอบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
2. ศึกษาเอกสารทางวิชาการ .....
เรื่อง/ปี
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ .....
ครั้ง/ปี
4. จัดทาแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN

1. คาสั่ง/เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเอง
2. เกียรติบัตร
3. รูปภาพ
4. ID PLAN

1. คาสั่ง/ประกาศ
ระดับ.................................
จัดตั้งชุมชน PLC
เหตุผล
2. บันทึกการเข้า
1. เข้าร่วมชุมชน PLC
ร่วมกลุ่ม PLC
2. มีการสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการ 3. บันทึกสรุป
เข้าร่วม PLC
จานวนชั่วโมง
4. รูปภาพ

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ฌ
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้ และนาไป
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จัดทารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
ตัวชี้วัดที่ 1.1

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
ตัวชี้วัดที่ 1.1

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนาผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.1 4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตร
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ญ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1
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3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 4. เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ฎ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกาหนดและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2

3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้และผู้เรียน

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2

4. มีบันทึกหลักการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนาผลมาปรับประยุกต์
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คาแนะนาด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ฏ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนาผลการประเมินมาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ฐ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

จานวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
และแนบเอกสารการประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ฑ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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1. การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นาไปใช้ใน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.3

2. ประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.3

3. สามารถนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ฒ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ 1.4

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
ตัวชี้วัดที่ 1.4 2. มีการประเมินตามสภาพจริง
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.4

3. มีการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนาผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.4 4. ให้คาแนะนาด้านการวัดและประเมินผล
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ณ
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ 1.5

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

1. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น

\แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 1.5 2. นาผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ด
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ตัวชี้วัดที่ 2.1

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัยและมีความสุข
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 2.1 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักาะการทางาน
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 2.1

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ต
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ตัวชี้วัดที่ 2.2 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทาและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 2.2 2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้เรียน
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ภาคผนวก ถ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน
หรือประจาวิชา

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ตัวชี้วัดที่ 2.3 1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชาอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 2.3 2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ท
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ตัวชี้วัดที่ 3.1 1. จัดทาแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการและจาเป็น
หรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 3.1 2. พัฒนาตนเองตามแผน
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก ธ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ตัวชี้วัดที่ 3.2 1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู

ตัวชี้วัดที่ 3.2 2. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน
ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
หมายเหตุ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นาเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก น
ภาพถ่ายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองข้อมูล
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ของผู้ดารงตาแหน่งครู ณ สถานศึกษา

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

บันทึกข้อความ

79

เอกสารหมายเลข 6

ส่วนราชการ โรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที.่ ....................................................................................... วันที.่ ………………………………………………………..………………………….
เรื่อง ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจาปีการศึกษา..................................................(วฐ.2)
เพื่อประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ...........................................
สิ่งที่แนบมาด้วย คาสั่งการเลื่อนวิทยฐานะ.........................................................
จานวน 1 ฉบับ
_____________________________________________________________________________________
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน……………………………………………….
เนื่องด้วยข้าพเจ้า.................................................................................................................
อายุ
................ ปี
คุณวุฒิ ........................................... ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ......................................ตาแหน่งเลขที่
...............................
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................โดยได้เลื่อนวิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ...............................
ตามคาสั่ง ................/.................ลงวันที่ .................................. มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อขอให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ.......................................................ตามหลักเกณฑ์ของสานัก ก.ค.ศ. หนังสือที่ ศธ 0206.3/ ว 21
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจาปีการศึกษา
.................................... (วฐ.2) เพื่อประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ................................................................
ในภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา ............... โดยยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ

ลงชื่อ....................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ...............................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสำรหมำยเลข 7

คำสั่งโรงเรียน................................................
ที่ ...................../.......................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ประจำปีกำรศึกษำ ...............................(วฐ.2) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ................................
...............................................................................................................

ตำมมำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่ำ
“กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใดและกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะใด ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะตำม
มำตรำ 42 ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน ทัง้ นี้ ให้คำนึงถึงควำมประพฤติด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ประสบกำรณ์
คุณภำพกำรปฏิบตั ิงำน ควำมชำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560
โรงเรียน.......................................................อำเภอ..................................จังหวัด....................................
มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครู มีควำมประสงค์ที่ขอรับกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ประจำปีกำรศึกษำ ............................................. คือ ...........................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ...........................................
เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ................................. ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้
ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ประจำปีกำรศึกษำ .................................. (วฐ.2) ของครูที่ขอเลื่อนวิทยฐำนะดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. .............................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ............................... ประธำนกรรมกำร
2. .............................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำร
3. .............................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ ตำแหน่งครู เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ (วฐ.2)
โดยให้ควำมรอบคอบ เที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดอย่ำงเคร่งครัด และบันทึกลงในแบบ
บันทึกกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ ตำแหน่งครู แล้วเสนอให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียน...................................................
พิจำรณำประเมินและลงนำมต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ .................................................................
สั่ง ณ วันที่ ................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(...................................................................)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน................................................
*หมายเหตุ กำรประเมินผลฯ 5 ปีกำรศึกษำย้อนหลัง ผู้ประเมินต้องมีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอประเมิน หำก ผอ.รร. มีวิทยฐำนะต่ำกว่ำวิทยฐำนะที่
ขอฯ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดนัน้ ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำวิทยฐำนะทีข่ อ เป็นผู้ร่วมประเมิน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา..........................................
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เอกสารหมายเลข 8

ชื่อผู้รับการประเมิน นาย/ นาง / นางสาว .....................................................นามสกุล...................................................
ตาแหน่งครู ตาแหน่งเลขที่............................วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..................................ขั้น ...................................อัตรา........................................................บาท
สถานศึกษา/ หน่วยงานการศึกษา .................................................................................................................................
อาเภอ/เขต ................................................................... จังหวัด ...................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คาชี้แจง วิธีการประเมินแต่ละตัวชี้วัดให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้ดารงตาแหน่งครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อานวยการสถานศึกษาด้วย
2. ให้ผู้ดารงตาแหน่งครูบันทึกระดับคุณภาพที่ได้ในตารางสรุปผลการประเมินกรณีตัวชี้วัดใดมีผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามระดับคุณภาพ ไม่ให้คะแนนสาหรับตัวชี้วัดนั้น

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ตารางสรุปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

ระดับ 1

ระดับ2

ระดับ 3

ระดับ 4

หมายเหตุ

ระดับ 5

เกณฑ์การตัดสิน
วิทยฐานะครูชานาญการ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ากว่า
ระดับ 2
(2) ด้านที่ 2 – 3 แต่ละด้านต้อง
ได้ไม่ต่ากว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1
ตัวชี้วัด
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่
ต่ากว่าระดับ 3
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้อง
ได้ไม่ต่ากว่าระดับ 2 และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่
ต่ากว่าระดับ 4
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้อง
ได้ไม่ต่ากว่าระดับ 3 และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่
ต่ากว่าระดับ 5
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้อง
ได้ไม่ต่ากว่าระดับ 4 และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน
รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).................................................................
(………………………………….…………………)
ตาแหน่ง…………………………………………………..
วันที่.......... เดือน............................. .พ.ศ. .................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบผลกรประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่า...................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(.....................................................)
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ
(.....................................................)
วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............
ความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลกรประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่า.....................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่........... เดือน............................ พ.ศ. ..............

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

บันทึกข้อความ
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เอกสารหมายเลข 9

ส่วนราชการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ที่
………………………………………
วันที่ ......................................................
เรื่อง ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1)
ปีการศึกษา .................... – ………………… เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ..................................................
สิ่งที่แนบมาด้วย คาสั่งการเลื่อนวิทยฐานะ .........................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน..........................................................................................
เนื่องด้วยข้าพเจ้า ............................................................................................................. อายุ ............. ปี
คุณวุฒิ................................... ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ .......................................ตาแหน่งเลขที่ ............................. กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ .......................................................โดยได้เลื่อนวิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ...........................ตาม
คาสั่ง ............................./.................... ลงวันที่ ..................................................................มีความประสงค์ขอรับการ
ประเมินเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ .............................................................................ตามหลักเกณฑ์ของสานก
งาน ก.ค.ศ. หนังสือ ที่ ศธ 0206.3 / ว21 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1)
(ปีการศึกษา ..................-..................) เพื่อประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ..................................................
ในภาคเรียน ที่ ...... ปีการศึกษา ............... โดยยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ .................................................................... ผู้ขอประเมิน
(..................................................................)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...................................
ความเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน ...............................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. .................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสารหมายเลข 10

แบบคำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ วฐ.1
ตำแหน่งครู

ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคำขอ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ วิทยฐำนะปัจจุบัน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้...................................................
โรงเรียน(โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้ำที่ปัจจุบัน) อำเภอ.................. จังหวัดนครรำชสีมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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คำนำ
แบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นขอ ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู
(วฐ.1) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยจัดทา
รายละเอียดข้อมูลและนาเสนอตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามประกาศสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2560 ซึ่งในเอกสารประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ยื่นคาขอระหว่างปีการศึกษา ………. ถึงปีการศึกษา ………..
และข้อมูลปีการศึกษาที่ยื่นคาขอคือ ปีการศึกษา ………. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการยื่นขอ
เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชานาญการพิเศษ

……………………………..

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้า

แบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)………………………………………………………..………. 0
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ 16………………………………………………………………………………………. 0
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะ…………..………………………………………………………………………………...................... 0
ภาคผนวก ค ตารางสอน…………………………………………………………………………………………………………………… 0
ภาคผนวก ง คาสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน…………………………………………………………………………………………….. 0
ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25…..…………………………………………………….... 0
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25…..(ปีปัจจุบัน)………………………………………… 0
ภาคผนวก ฉ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ……………………………………………………………….............. 0
ภาคผนวก ช การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กาหนด……………………………………………... 0
ภาคผนวก ซ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC …………………………………………………… 0
ภาคผนวก ฌ การพัฒนาตนเอง………………………………………………………………………………………………………… 0
ภาคผนวก ญ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่……………………………………. 0
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล…………………… 0
การกาหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………… 0
ข้อมูลการลา………………………………………………………………………………………………………………… 0
ภาคผนวก ฎ รูปภาพประกอบวันประเมินผลงาน……………………………………………………………………………. 0

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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วฐ. 1
แบบคำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำแหน่ง ครู
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลปัจจุบัน ณ ปีที่ขอยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
ชื่อผู้ขอ …………………………
นามสกุล …………………
อายุ
…….. ปี
คุณวุฒิ ..............................
ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครู……………
ตาแหน่งเลขที่ …………….
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ……… ขั้น/เงินเดือน ……….. บาท
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา…………………….. เขต/อาเภอ ..................................................................
จังหวัด ................................................................. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................
สังกัดส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรสอนตำมตำรำงสอน
(ให้รายงานทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรสอนตำม
ตำรำงสอน ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ และปีการศึกษาที่ยื่น
คาขอ)
ภำค
ชั้น/ จำนวนชั่วโมงสอน
ปีกำรศึกษำ
วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เรียน
ระดับชั้น (ชั่วโมง/สัปดำห์)
ปีกำรศึกษำที่ 1
1
ปีกำรศึกษำ .....
รวม
2

รวม
ปีกำรศึกษำที่ 2
ปีกำรศึกษำ .....

1

รวม
2
รวม

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำที่ 3
ปีกำรศึกษำ .....

ภำค
เรียน
1

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ชั้น/ จำนวนชั่วโมงสอน
ระดับชั้น (ชัว่ โมง/สัปดำห์)

รวม
2
รวม
ปีกำรศึกษำที่ 4
ปีกำรศึกษำ ......

1

รวม
2
รวม
ปีกำรศึกษำที่ 5
ปีกำรศึกษำ .......

1

รวม
2
รวม
ปีกำรศึกษำที่ยื่นคำขอ
ปีกำรศึกษำ .......
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1

รวม
2
รวม

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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3. วิทยฐำนะที่ขอ
 วิทยฐานะครูชานาญการ
 วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
เสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................
1. เรื่อง....................................................................................................................... ................
2. เรื่อง.......................................................................................................................................
 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
เสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................
1. เรื่อง.......................................................................................................................................
2. เรื่อง....................................................................................................................... ................
4. คุณสมบัติของผู้ขอ
กำรตรวจสอบ
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร
4.1 การดารงตาแหน่งปัจจุบัน
 มีคุณสมบัติ
 ตาแหน่งครู
ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่..............  ขาดคุณสมบัติ
จานวน...........ปี ..........เดือน….วัน..... ระบุเหตุผล...................
....................................
 ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ตั้งแต่วันที่ ……………………………….. ....................................
ถึงวันที่ ………………………………. ....................................
จานวน.........ปี .........เดือน….วัน.....
....................................
...................................
 ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่...............ถึงวันที่................
จานวน.........ปี .........เดือน….วัน.....
 ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ตั้งแต่วันที่...............ถึงวันที่................
จานวน.........ปี .........เดือน….วัน.....

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
4.2 จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ จานวน ..... ชั่วโมง
1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ไว้ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
(ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่
................... ................... ................... ................... ...................
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
...................) ...................) ...................) ...................) ...................)

ภำระงำนสอน

1) ชั่วโมงสอนตาม
ตารางสอน
2) ภาระงานที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการเรียนการสอน
และภาระงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
รวม

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร
 มีคุณสมบัติ
 ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล...................
....................................
....................................
....................................
....................................
...................................

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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กำรตรวจสอบ
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร
2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะครู  มีคุณสมบัติ
ชานาญการ และวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี  ขาดคุณสมบัติ
สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่
ระบุเหตุผล...................
น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี
....................................
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
....................................
(ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่วันที่
....................................
ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน
................... ................... ................... ................... ................... ....................................
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
...................................
...................) ...................) ...................) ...................) ...................)

1) ชั่วโมงสอนตาม
ตารางสอน
2) งานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้
(ไม่รวม PLC)
3) การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
4) งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น
รวม
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการนาภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 5 ปี วิทยฐานะครูชานาญการหรือวิทยฐานะครูชานาญ
การพิเศษรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญพิเศษรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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กำรตรวจสอบ
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร
4.3 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
 มีคุณสมบัติ
(1) การถูกลงโทษทางวินัย
 ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล...................
 ไม่เคย
 เคย
สถานโทษ........................................คาสั่ง...................เลขที่......./.......... ....................................
....................................
ลงวันที่.....................................ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่............... ....................................
....................................
(2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
...................................
 ไม่เคย
 เคย

สถานโทษ........................................คาสั่ง...................เลขที่......./..........
ลงวันที่.....................................ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่...............

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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4.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ว 22/2560) ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
จานวน ........ ชัว่ โมง
กำรตรวจสอบ
หน่วยงำน ระหว่ำง จำนวน
ปี พ.ศ.
หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
คุณสมบัติ
ที่จัด
วันที่
(ชั่วโมง)
ของคณะกรรมกำร
 มีคุณสมบัติ
 ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล
....................................
....................................
...................................
กรณีการยื่นคาขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากนาผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์  มีคุณสมบัติ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7
 ขาดคุณสมบัติ
เมษายน 2554 มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ 5 ระบุเหตุผล
กรกฎาคม 2560
....................................
...................................

กำรตรวจสอบ
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร
4.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่ย้อนหลัง  มีคุณสมบัติ
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ โดยต้องมีผลการประเมินผ่าน  ขาดคุณสมบัติ
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา
ระบุเหตุผล...................
....................................
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
....................................
ผลกำรประเมิน
............... ............... ............... ...............
...............
....................................
ผลงานที่เกิดจาก
 ผ่าน
 ผ่าน
 ผ่าน
 ผ่าน
 ผ่าน
....................................
การปฏิบัตหิ น้าที่
...................................
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องและตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร พร้อมนี้
ได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขอรับการประเมิน
( ............................................. )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ……………………….
วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............
(วันที่ยื่นคาขอต่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน รวม 5 ปี)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์
 ขำดคุณสมบัติ
ควำมเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

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

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

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ
(.................................................)
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............
(ลงลายมือชื่อคณะกรรมการตามคาสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง และลงวันที่กลั่นกรองข้อมูลแล้วเสร็จ ต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
ต่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน รวม 5 ปี)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
 ขาดคุณสมบัติ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
 ขาดคุณสมบัติ

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

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

(ลงชื่อ)...................................................................
( .............................................................. )
ตาแหน่ง .................................................................
วันที่ ............เดือน..........................พ.ศ...................

(ลงชื่อ)...................................................................
( .............................................................. )
ตาแหน่ง .................................................................
วันที่ ............เดือน..........................พ.ศ...................

(วันที่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการกลั่นกรองลงนาม)

(ไม่ต้องระบุวันที่)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ควำมเห็นของศึกษำธิกำรจังหวัด
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
 ขาดคุณสมบัติ
ความเห็น/ข้อสังเกต
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
(ลงชื่อ)...................................................................
( .............................................................. )
ตาแหน่ง .................................................................
วันที่ .......................................................................
(ไม่ต้องระบุวันที)่

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

98

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก
เอกสำรกำรตรวจสอบ
ตำมแบบคำขอมีวิทยฐำนะหรือเลือ่ นวิทยฐำนะ ตำแหน่ง ครู

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก ก
ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

100

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

101

ภำคผนวก ข
คำสั่งแต่งตัง้ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะ

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก ค
ตำรำงสอน (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่ 1 -5 )

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก ง
คำสั่งปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน ตำมตำรำงสอน
(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5 )

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก จ
คำสั่งแต่งตัง้ กำรปฏิบัติหน้ำที่
ปีกำรศึกษำ ที่ 1 (แยกเป็นปีกำรศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่ 1 -5 )

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

104

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก ฉ
แผนพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5 )

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก ซ
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกระบวนกำร PLC
- คาสั่งแต่งตั้ง ฯ PLC
- รายงาน PLC
(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5 )

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก ฌ
กำรพัฒนำตนเองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(ว 22/2560)
(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภำคผนวก ญ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกข้อความขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
- การกาหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
- ข้อมูลการลา

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสำรหมำยเลข 11

คำสั่งโรงเรียน................................................
ที่ ...................../.......................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
5 ปีกำรศึกษำ (วฐ.1) (ปีกำรศึกษำ........... - .............) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ................................
....................................................................................................................

ตำมมำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่ำ “กำรให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใดและกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะใด ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะตำมมำตรำ
42 ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงควำมประพฤติด้ำนวินยั คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ประสบกำรณ์ คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน ควำมชำนำญ ควำมเชีย่ วชำญ ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.
ศ. กำหนด” ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/
ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560
โรงเรียน.......................................................อำเภอ..................................จังหวัด....................................
มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครู มีควำมประสงค์ที่ขอรับกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ปี
กำรศึกษำ ..............-.......... คือ .....................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................... เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำมี
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ................................. ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 5 ปีกำรศึกษำ (วฐ.1) (ปีกำรศึกษำ
...............-.............) ของครูที่ขอเลือ่ นวิทยฐำนะดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. .............................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ............................... ประธำนกรรมกำร
2. .............................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำร
3. .............................................ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ ตำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2) รวม 5
ปีกำรศึกษำย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ ...............-.............) โดยให้ควำมรอบคอบ เที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนดอย่ำงเคร่งครัด และบันทึกลงในแบบสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน 5 ปีกำรศึกษำ (วฐ.1) แล้วเสนอให้ผู้อำนวยกำร
โรงเรียน................................................... พิจำรณำประเมินและลงนำมต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ .................................................................
สั่ง ณ วันที่ ................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(...................................................................)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน................................................
*หมายเหตุ กำรประเมินผลฯ 5 ปีกำรศึกษำย้อนหลัง ผู้ประเมินต้อง
มีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอประเมิน หำก ผอ.รร. มีวิทยฐำนะต่ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอฯ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในจังหวัดนั้น ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสารหมายเลข 12

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน วฐ.3
ตาแหน่ง ครู (5 ปีการศึกษา)
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ...............

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ วิทยฐานะปัจจุบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................
โรงเรียน(โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบนั ) อาเภอ....... จังหวัดนครราชสี
............มา
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

111

คานา

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานสรุปผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา …………. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2560 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560
ข้อมูลที่นาเสนอเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของผู้รายงานเท่านั้น ส่วนเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่สมบูรณ์ ได้นาเสนอไว้ให้ตรวจสอบ ณ โรงเรียน............................ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทาให้เอกสารนี้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

…………………………………………………

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ปีการศึกษาที่ 1 ……….
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร……………………………………………………………………...........
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้……………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………......
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน …………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้……………………………………………………………….....
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้………………………………………………………………………………
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน……………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน……………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา…………..
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง ………………………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ……………………………………………………………………………………………….
ปีการศึกษาที่ 2 ……….
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้……………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………………..

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน………………………………………………………………………………………………......
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้……………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้………………………………………………………………………………
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน……………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา………......
ด้าน 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง……………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ………………………………………………………………………………………………..
ปีการศึกษาที่ 3 ………..
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร…………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้…………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน…………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้…………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้………………………………………………………………………………….
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน…………………………………………………………………………………….

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน…………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา……………
ด้าน 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง………………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ……………………………………………………………………………………………………
ปีการศึกษาที่ 4 …………
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้……………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน………………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้………………………………………………………………………………….
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน……………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน…………………………………………………………………..………
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา………………

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

สารบัญ (ต่อ)
เรื่ อง

หน้ า

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ……………………………………………………………………………..
ปีการศึกษาที่ 5 …………
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้……………………………………………………………..
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน……………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้……………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้…………………………………………………………….
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน…………………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน………………………………………………………
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา…
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง……………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ…………………………………………………………………………….

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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วฐ. 3
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ……………………………..
1. ข้อมูลผู้ขอ (ข้อมูลปัจจุบัน ณ ปีที่ขอยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
ชื่อผู้ขอ …………………………
นามสกุล …………………
อายุ
…….. ปี
คุณวุฒิ ..............................
ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครู……………
ตาแหน่งเลขที่ …………….
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ……… ขั้น/เงินเดือน ……….. บาท
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา…………………….. เขต/อาเภอ ..................................................................
จังหวัด ................................................................. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................
สังกัดส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
คุณสมบัติ
2.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะ
(ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ)
2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง
5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
- ชนก. หรือ ชนพ. ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี
รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง
- ชช. หรือ ชชพ. ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี)
รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง
2.3 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ไม่เคยถูกลงโทษวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ)
2.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ

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

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

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

คุณสมบัติ
2.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
(ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3
ปีการศึกษา ในช่วงระยะเวลา 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน)
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วฐ.3

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

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล (วันที่ต้องไม่ก่อนวันที่ลงนามใน วฐ.1)
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
 ขาดคุณสมบัติ
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(.................................................)
(.................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ
(.................................................)
วันที่ ......... เดือน.................................. พ.ศ. ..............
ความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา
ความเห็นของผู้ร่วมประเมิน
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
(กรณีผู้อานวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะ
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน)
 ขาดคุณสมบัติ…........................................... ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
.................................................................................
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
.................................................................................
 ขาดคุณสมบัต.ิ ............................................
.................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................................
( .............................................................. )
ตาแหน่ง .................................................................
วันที่ .......................................................................
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(ลงชื่อ)...................................................................
( .............................................................. )
ตาแหน่ง .................................................................
วันที่ .......................................................................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสารแนบ วฐ. 3 (ข้อ 2.5)
สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
นาย/นาง/นางสาว ....................................................
ปี
การศึกษา
ที่ 1

ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ปี
ปี
ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

ปี
การศึกษา
ที่ 5

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจยั เพื่อการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
สรุปผลการประเมิน

หมายเหตุ
เกณฑ์การตัดสิน
วิทยฐานะครูชานาญการ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ากว่า
ระดับ 2 และ
(2) ด้านที่ 2 – 3 ไม่ต่ากว่าระดับ 2
ไม่น้อยกว่า 1 ตัวชี้วัด
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ากว่า
ระดับ 3
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่ากว่าระดับ 2 และรวมกันไม่น้อย
กว่า 3 ตัวชีว้ ัด
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ากว่า
ระดับ 4
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3 และรวมกันไม่น้อย
กว่า 3 ตัวชีว้ ัด

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

(วันที่ลงนามต้องไม่ก่อนวันที่ลงนามใน วฐ.1)
(ลงชื่อ)...................................................ผูป้ ระเมิน
(.................................................)
ตาแหน่ง……………………………………………..
วันที่...... เดือน ................... พ.ศ. ..........

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ากว่า
ระดับ 5
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่ากว่าระดับ 4 และรวมกันไม่น้อย
กว่า 3 ตัวชีว้ ัด

(ลงชื่อ)...................................................ผูร้ ่วมประเมิน
(.................................................)
ตาแหน่ง……………………………………………..
วันที่...... เดือน ................... พ.ศ. ..........

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

ภาคผนวก
ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
(นาร่องรอยแต่ละตัวชี้วัดจาก วฐ.2 มาสรุปจัดเรียงให้สอดคล้องกับระดับผลการประเมิน
โดยจัดทารายละเอียดแยกตามปีการศึกษา)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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เอกสำรหมำยเลข 13

แบบตรวจเอกสาร การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามว.21
(ดำรงตำแหน่งครูหรือมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร/ชำนำญกำรพิเศษ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอ)

---------------------------------ชื่อ / สกุล .................................................... ร.ร. ........................................... วิทยฐานะ..........................
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ..................................................................................
ตรวจสอบเอกสารจาก แบบ วฐ.1 (ข้อ1, ข้อ2, ข้อ3, ข้อ4,)
1. มีระยะเวลาดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ( ตรวจจำก กพ.7)
เป็นครู คศ.1 ยังไม่มีวิทยฐำนะ เมื่อวันที่...................................
ได้รับกำรแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะ ชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ
เมื่อวันที่ ................................... ถึงวันที่ส่งแบบคำขอถึง ศธจ.วันที่ ........................ รวม...... ปี.......เดือน
 มีระยะเวลำดำรงตำแหน่งครบตามเกณฑ์
 มีระยะเวลำดำรงตำแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์
2. มีชั่วโมงปฏิบัติงาน ในตำแหน่งครู/วิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี นับจำกวันที่ยื่นคำขอ
รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง (ปีกศ.2560 เป็นต้นไปต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำปีละ800 ชม)
ปีที่1
ปีที่2
ปีที่3
ปีที่4
ปีที่5
วันที่………………….. วันที่………………….. วันที่………………….. วันที่………………….. วันที่………………….. รวม
ถึง ........................ ถึง ........................ ถึง ........................ ถึง ........................ ถึง ........................
(ชั่วโมง
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด)
ภำระงำนอื่น
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีชั่วโมง PLC ปีละ50 ชั่วโมง

PLC (50ชม/ปี)
ไฟล์ LTeacher มี / ไม่มี มี / ไม่มี มี / ไม่มี มี / ไม่มี มี / ไม่มี
รวม (ชั่วโมง/ปี)
หมายเหตุ* นับชั่วโมงปฏิบัติงำนสอน และงำนอื่นจำก ตำรำงสอนประจำปี/เทอม คูณด้วย 40 สัปดำห์
ควบคู่กับ คำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่สอน/งำนอื่นๆ ที่ ผอ.รร.นั้นๆ ลงนำมรับรอง ทุกหน้ำ
** ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 5 ปี แต่ไม่ได้อบรมฯตำม ว.3 ก่อน 5ก.ค.60 และผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบ 5 ปี
หลัง 5ก.ค.60 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงำนสอนไม่น้อยกว่ำ 800 ชม./ปี
ในจำนวนนั้นจะเป็น ช.ม. PLC 50 ชม. ทั้งนี้ สำมำรถนำ ช.ม.PLC ที่เกินมำนับเป็นชั่วโมงพัฒนำของปีนั้น ๆ ได้
*** ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ต้องส่งไฟล์ LTeacher***.XLSX ของผู้ยื่นคำขอฯ ปีกศ.ละ 2 ไฟล์

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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 มีชั่วโมงปฏิบัติงำนสอน และเอกสำรประกอบครบถ้วน ตำมเกณฑ์
 เอกสารไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร/ขอเอกสารเพิ่มเติม
ปีกศ........................
ปีกศ........................
ปีกศ........................
ปีกศ........................
ปีกศ........................

ตำรำงสอน
ตำรำงสอน
ตำรำงสอน
ตำรำงสอน
ตำรำงสอน

คำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ
คำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ
คำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ
คำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ
คำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ

ไฟล์ LTeacher
ไฟล์ LTeacher
ไฟล์ LTeacher
ไฟล์ LTeacher
ไฟล์ LTeacher

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ขอ
 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ
 เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ (ระบุ................................................................)
4. ผ่านการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.กาหนด ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
* ในระยะเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ.อนุโลมให้ใช้ผลกำรพัฒนำฯ ตำม ว.3 ก่อนวันที่ 5 ก.ค 60 และยังไม่หมดอำยุ
 เอกสำรผ่ำนกำรพัฒนาฯ ครบถ้วนถูกต้อง
 มีวุฒิบัตรผ่ำนกำรอบรมตำม ว.3 ก่อนวันที่ 5 ก.ค 60 และยังไม่หมดอำยุ

อบรมฯ เมื่อวันที่ .................................
จะหมดอำยุเมื่อวันที่ .................................
 มีวุฒิบัตรฯ กำรอบรมตำม ว.22 ปีละ 20 ชั่วโมง จำนวน.............ปี

 เอกสำรกำรพัฒนำฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 อบรมตำม ว.22 ไม่ครบปีละ 20 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 5ก.ค.60 เมื่อนับเวลำกำรพัฒนำนี้รวมกับจำนวนปี

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

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***
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ตรวจสอบเอกสารจาก แบบ วฐ.2
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปีกำรศึกษำติดต่อกัน
นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำ ก่อนวันยื่นคำขอ ซึ่งมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ
โดยพิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนประกอบในแบบ วฐ.2 แต่ละปีกำรศึกษำ
* ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดก่อนวันที่ 5 ก.ค.60 กคศ.กำหนดให้ใช้คณะกรรมกำรกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูลผลงำนสรุปย้อนหลัง 5 ปี(วฐ.3) เป็นผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลกำรประเมินรำยปีด้วย
** ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบ หลังวันที่ 5 ก.ค.60 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลของรำยปีกำรศึกษำ และไฟล์ LTeacher 2ไฟล์/ปีกศ. เพิ่มเติม

ปีกศ.ที่ 1
(……….........)

ปีกศ.ที่ 2
(……….........)

ปีกศ.ที่ 3
(……….........)

ปีกศ.ที่ 4
(……….........)

ปีกศ.ที่ 5
(……….........)

16 พ.ค......... ถึง 16 พ.ค......... ถึง 16 พ.ค......... ถึง
15 พ.ค.……….. 15 พ.ค.……….. 15 พ.ค.………..

16 พ.ค......... ถึง
15 พ.ค.………..

16 พ.ค......... ถึง
15 พ.ค.………..

ผ่ำน / ไม่ผ่ำน ผ่ำน / ไม่ผ่ำน ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

วดป.ที่ยื่นขอ

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

ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

สรุป ผู้ยื่นคำขอฯ มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ฯ จำนวน .......... ปีกำรศึกษำ
 เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง/ครบถ้วน
 เอกสำรไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน กรณีนี้ขอสาเนาเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............

เอกสำรประกอบด้วย
1.......................................................................................................................................
2............................................................................................................................ ............
3........................................................................................................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****

***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน

ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ)
ฯลฯ

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............

เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน
ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ)
ฯลฯ

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............

เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............

เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน
ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ)
ฯลฯ

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............

เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน
ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ)
ฯลฯ

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............

เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............

เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............ ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............
เอกสำรประกอบด้วย
1............................................................................................................................ ...........
2........................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ............
 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจำปีกศ ของรร.ที่ปฏิบัติงำน
ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ)
ฯลฯ

ตรวจสอบเอกสารจาก แบบ วฐ.3
6. มีสรุปผลงานย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พร้อมคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล
ที่ ผอ.รร.รับรองทุกหน้ำ ทั้งนี้ ผอ.รร.จะต้องมีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอให้มีและเลื่อน
 เอกสำรหลักฐำนครบถ้วน/ถูกต้อง
 เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ขอเอกสารเพิ่มเติม
 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีกศ.ย้อนหลัง ของ รร.ปัจจุบัน

ที่ ผอ.ร.ร. รับรองทุกหน้ำ
ผลงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี)้

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ................... ...
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7 ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7 ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ............... ......
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ................. .....
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

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

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ......... ...........
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7 ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7 ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ........... .........
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................

ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน...................................................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย

1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ.................... ..
4...........................................................................................................หน้ำ.....................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ.............. ........
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7 ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )***

4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................
 สำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13 ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย
1...........................................................................................................หน้ำ......................
2...........................................................................................................หน้ำ......................
3...........................................................................................................หน้ำ......................
4...........................................................................................................หน้ำ.....................
5............................................................................................................หน้ำ....................

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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***เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้อง และตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง

(ผู้ขอรับกำรประเมิน)
)

ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง

(ผู้อำนวยกำรโรงเรียน)
)

คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
และเอกสำรหลักฐำนของผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำแหน่งครู
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง

(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
)
(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
)
(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
)
(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
)

ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง

(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
)
(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
)

**** ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ****
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(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)

(
)
ตำแหน่ง
ลงชื่อ
(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
(
)
ตำแหน่ง
ลงชื่อ
(ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)
(
)
ตำแหน่ง
วันที่........ /.............................../................
ลงชื่อ...............................................
(
)
ตำแหน่งผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
วันที่........ /.............................../................
ลงชื่อ................................................
(
)
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
31
2
วันที่........ /.............................../................
หมายเหตุ เนื่องด้วยการดาเนินการตาม ว.21 นี้ ในข้อ 9 ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการนี้โดยเคร่ งครัด หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรื อประมาณเลินเล่อ
ไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรื อมีการดาเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็ น
ความรับผิดชอบของผูข้ อมีวทิ ยฐานะหรื อเลื่อนวิทยฐานะและผูเ้ กี่ยวข้อง และถือเป็ นความผิดทางวินยั
แล้วแต่กรณี
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