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แบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................อายุ ........... ปี
คุณวุฒิ................................................................. ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ...............................................................
ตาแหน่งเลขที่ ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อาเภอ ............................
จังหวัด.................................... สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................................................................
สังกัดส่วนราชการ.......................................................................................................................................................
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการสอนตามตารางสอน
(ให้ รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ไ ด้รั บมอบหมายให้ทาการสอนตามตารางสอน
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ และปีการศึกษาที่ยื่นคาขอ)
ปีการศึกษา

ภาคเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

1
2

ปีการศึกษาที่ 2

1
2

ปีการศึกษาที่ 3

1
2

ปีการศึกษาที่ 4

1
2

ปีการศึกษาที่ 5

1
2

ปีการศึกษาที่ยื่นคาขอ

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้น/ระดับ

จานวนชั่วโมงสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

-23. วิทยฐานะที่ขอ
o วิทยฐานะครูชานาญการ
o วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
o วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………….
1. เรื่อง.................................................................................................................................................
2. เรื่อง..................................................................................................................................................
o วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………….
1. เรื่อง..................................................................................................................................................
2. เรื่อง..................................................................................................................................................
4. คุณสมบัติของผู้ขอ
ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4.1 การดารงตาแหน่งปัจจุบัน

การตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

มีคุณสมบัติ
ขาดคุณสมบัติ
ตาแหน่งครู
ตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ .................... ระบุเหตุผล................
จานวน .......... ปี …….… เดือน ………….วัน
..................................
..................................
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ ..................... .................................
จานวน ........... ปี …….… เดือน ………….วัน
..................................
..................................
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ .....................
จานวน ........... ปี …..….. เดือน ………….วัน
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

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

-3การตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4.2 จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ จานวน..................ชั่วโมง
1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดไว้
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553

ภาระงานสอน

1. ชั่วโมงสอน
ตามตารางสอน
2. ภาระงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดการเรียน
การสอน
และภาระงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา

รวม

ปีที่ 1
ปีที่ 2
(ตั้งแต่วันที่
(ตั้งแต่วันที่
................... ...................
ถึงวันที่
ถึงวันที่
....................) ....................)

ปีที่ 3
(ตั้งแต่วันที่
...................
ถึงวันที่
....................)

ปีที่ 4
ปีที่ 5
(ตั้งแต่วันที่
(ตั้งแต่วันที่
...................
...................
ถึงวันที่
ถึงวันที่ยื่นคาขอ
....................) ....................)

มีคุณสมบัติ
ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
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คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

2) การรายงานชั่ ว โมงการปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็ น ต้ น ไป วิ ท ยฐานะ
มีคุณสมบัติ
ครูชานาญการ และวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี
ขาดคุณสมบัติ
ส าหรั บ วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ และวิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ต้ อ งมี ชั่ ว โมงการปฏิ บั ติ ง าน ระบุเหตุผล................
ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี
..................................
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
..................................
(ตั้งแต่วันที่
(ตั้งแต่วันที่
(ตั้งแต่วันที่
(ตั้งแต่วันที่
(ตั้งแต่วันที่
..................................
ชั่วโมงการ
................... ................... ................... ...................
...................
..................................
ปฏิบัติงาน
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่ยื่นคาขอ
..................................
....................) ....................)

....................)

....................) ....................)

1) ชั่วโมงสอน
ตามตารางสอน
2) งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
(ไม่รวม PLC)
3) การมีส่วนร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
4) งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น
รวม

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ ยนผ่านการนาภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี วิทยฐานะครูชานาญการหรือวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

4.3 การมี วิ นั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ย้ อนหลั ง 5 ปี นั บถึ งวั นที่ ยื่ นค าขอ

มีคุณสมบัติ

(1) การถูกลงโทษทางวินัย

ขาดคุณสมบัติ

ไม่เคย

ระบุเหตุผล................

เคย สถานโทษ................................. คาสั่ง...............................เลขที่............/.............

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

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

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

(2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

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

ไม่เคย

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

เคย สถานโทษ................................. คาสั่ง...............................เลขที่............/.............

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

ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่...........................
4.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ว 22/2560) ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ จานวน..................ชั่วโมง
ปี พ.ศ.

หลักสูตร

รหัส
หน่วยงานที่จัด
หลักสูตร

จานวน
ระหว่างวันที่
(ชั่วโมง)

การตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมการ
มีคุณสมบัติ
ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................
..................................

กรณี ก ารยื่ น ค าขอในช่ ว งระยะเวลาเปลี่ ย นผ่ า น หากน าผลการพั ฒ นาตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

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

หลักสูตร……………………………………….…………หน่วยงานที่จัด……….………………………

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

ระหว่างวันที่..........................................................จานวน…………….………ชั่วโมง

..................................
..................................
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
4.5 ผลการประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง และวิ ท ยฐานะที่ ด ารงอยู่
มีคุณสมบัติ
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ โดยต้องมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา

ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................
..................................

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

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

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

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

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

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

ผลงานที่เกิดจาก

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

การปฏิบตั ิหน้าที่

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

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

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว

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

-7ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ขาดคุณสมบัติ
ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. ..........
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................................. .....................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................................ ......................
......................................................................................................................................................................................

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

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

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

-8ความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา

ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ขาดคุณสมบัติ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ขาดคุณสมบัติ

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

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

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

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

ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ขาดคุณสมบัติ
ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. ..........................
....................................................................................................................................................... .................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
(ลงชื่อ)..................................................................
(……………………………………….………………..)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. .........

