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ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หน่วยงาน อันดบั อัตราเงนิเดอืน หมายเหตุ

1 นายประทวน นิลพันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนบ้านชัยบาดาล คศ.3 69040
2 นางเกษร ควบคุม ครูช านาญการ ชุมชนบ้านชัยบาดาล คศ.2 54090
3 นางสุวัฒนา สรรพรชยัพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนบ้านชัยบาดาล คศ.3 63710
4 นางอุทัยทิพย์ สินธไุชย ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนบ้านชัยบาดาล คศ.3 30630
5 นางวนิดา สลุงอยู่ ครูช านาญการพิเศษ บ้านล าโกฏทิอง คศ.3 44010
6 น.ส.วลิาสิณี วาโย ครูช านาญการ บ้านล าโกฏทิอง คศ.2 25470
7 น.ส.รัตนา ศิริคุปต์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านล าโกฏทิอง คศ.3 63780
8 นางประทิน ดีเฉย ครูช านาญการพิเศษ บ้านล าโกฏทิอง คศ.3 63630
9 นางอัจฉรา เทพทอง ครูช านาญการ บ้านล าโกฏทิอง คศ.2 53160
10 นางกาญจนา เกษไชย ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ามะกอก คศ.3 57250
11 นางนวพร  ปัญจรัตน์ไพศาล ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ามะกอก คศ.3 53590
12 นายทวาย เขียวสมอ ครูช านาญการ บ้านมะกอกหวาน คศ.2 54140
13 นางฐิติพัสส์ นาน  าเชี่ยว ครูช านาญการพิเศษ บ้านมะกอกหวาน คศ.3 67590
14 นางกุญชลี สีด า ครูช านาญการ บ้านมะกอกหวาน คศ.2 26440
15 นางยุพา ศรีไพฑูรย์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านมะกอกหวาน คศ.3 58390
16 นายศิลา สุทธจิันทร์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านมะกอกหวาน คศ.3 63570
17 นางชญาณ์พมิพ ์มัน่เลิศธ ารง ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยนา คศ.3 63860
18 วา่ที่ร.ต.มงคล สระสงฆ์ ครูช านาญการ บ้านม่วงค่อม คศ.2 29530
19 นางมาลีรัตน์ แสงประไพ ครูช านาญการพิเศษ บ้านม่วงค่อม คศ.3 50950
20 น.ส.ธรีพร เอนกศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านม่วงค่อม คศ.3 39340
21 นางยุพาพร ศรีพร้อม ครูช านาญการพิเศษ บ้านม่วงค่อม คศ.3 52700
22 นางศิริลักษณ์ พินิจชัย  ครูช านาญการ บ้านม่วงค่อม คศ.2 30630
23 นางณัฐชไม สาดฟัก ครูช านาญการ บ้านม่วงค่อม คศ.2 28370
24 นางนัยนา โชคสุขนิรันดร ครูช านาญการ บ้านม่วงค่อม คศ.2 37850
25 นางนิตยา เหมือดไธสง ครูช านาญการพิเศษ บ้านม่วงค่อม คศ.3 42110
26 นางวราภรณ์ จาวรรณกาศ ครูช านาญการ บ้านม่วงค่อม คศ.2 26700
27 นางคณิตตา รู้กิจนา ครูช านาญการ บ้านม่วงค่อม คศ.2 26700
28 นางสมเกียรติ เงินแจ่ม ครูช านาญการ บ้านม่วงค่อม คศ.2 52950
29 นางกนกพร วฒันะศรี ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ คศ.3 63730
30 นางชนากานต์ มูลยแพทย์ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ คศ.3 47670
31 นางเฉลียว สุทธจิันทร์ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ คศ.3 64110

ทะเบียนคุมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชพี ไดร้บัวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งคร ู   

คร ูณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 จ านวน 1,331 คน มวีิทยฐานะที่สูงขึ้น 782 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.75
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2
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32 นายชาญณรงค์ แพรเมือง ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ คศ.3 62640
33 นางพรทิพย์ บุญลือ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ คศ.3 64290
34 นางเกศรินทร์ แขวนสันเทยีะ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ คศ.3 35630
35 นายบุญส่ง ดังกลาง ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขาแหลม คศ.3 47520
36 นางแก้วตา คงฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขาแหลม คศ.3 65210
37 นายสมชาย ไข่นิล ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขายายกะตา คศ.3 32830
38 น.ส.พรทิพย์ แก้วหล่อ ครูช านาญการ บ้านเขายายกะตา คศ.2 26510
39 น.ส.ทักษพร วงค์เครือวลัย์ ครูช านาญการ บ้านเขายายกะตา คศ.2 29120
40 น.ส.ดุษฎ ีหนูสลุง ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขายายกะตา คศ.3 30350
41 นางสมจิตร บานเย็น ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขายายกะตา คศ.3 43570
42 นายโกมิน มาลา ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขายายกะตา คศ.3 30350
43 น.ส.อังสนา หลายเจริญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยดีเลิศ คศ.3 54380
44 น.ส.อนุสรา ศรีแก้วอ่อน ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยดีเลิศ คศ.3 34340
45 นางสมจิตร เมืองโคตร ครูช านาญการพิเศษ วดัศิริบรรพต คศ.3 58200
46 นายพิชฐา  ทองประสาร ครูช านาญการพิเศษ บ้านโกรกรกฟ้า คศ.3 43140
47 นางสมบัติ เบียดนอก ครูช านาญการพิเศษ บ้านโกรกรกฟ้า คศ.3 63540
48 นายสิทธิชยั สิทธิเลิศประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านโกรกรกฟ้า คศ.3 55390
49 นางสมร สิทธเิลิศประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านโกรกรกฟ้า คศ.3 51730
50 นางพัทรินทร์ เนียมค า ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 59920
51 นางนภาพร มหจัฉริยานศุาสน์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 49190
52 น.ส.อารีย์ สนุ่นดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 57250
53 นางสุจิตรา โพธิน์า ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 34960
54 นางสุวารี โสมาบุตร ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 59920
55 นางประไพพิศ พานทอง ครูช านาญการ บ้านเกาะรัง คศ.2 30080
56 นายฉลอง สุนทรศาลทูล ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 66390
57 น.ส.จิตรณภา  พลาดิศัย ครูช านาญการ บ้านเกาะรัง คศ.2 30630
58 นางเพ็ญศรี ขันศิริวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 45330
59 นางรัตนา วไิลแก้ว ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 36960
60 นางจันทนา อินทพนม ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 59920
61 นางวราภรณ์ ศรีสมุทร์ ครูช านาญการ บ้านเกาะรัง คศ.2 26870
62 นายสุภร ขันธปุัทม์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 58090
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63 น.ส.พัชรนันท์ มาอยูว่งั ครูช านาญการ บ้านเกาะรัง คศ.2 31910
64 นายธงชัย โม่งแสวง ครูช านาญการ บ้านเกาะรัง คศ.2 31340
65 นางจิรณี ประกอบเสียง ครูช านาญการ บ้านเกาะรัง คศ.2 30830
66 นายสุดทา้ย วงษก์าญจนรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 69040
67 นายเมธ ีวไิลแก้ว ครูช านาญการพิเศษ บา้นลังกาประชาสรรค์ คศ.3 34600
68 นางขนิษฐา สาสอน ครูช านาญการพิเศษ บา้นลังกาประชาสรรค์ คศ.3 48970
69 นายชาตรี ช่างเหลา ครูช านาญการ บ้านหนองปล้อง คศ.2 26750
70 น.ส.อารยา พวงทอง ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองปล้อง คศ.3 42100
71 นายนิพล ฉุนหอม ครูช านาญการพิเศษ บ้านบ่อน  า คศ.3 65620
72 นางละมัย แก้วศรีบุตร ครูช านาญการ วดัโพธิง์าม คศ.2 31910
73 นางจ าเรียง สิงห์ทอง ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธิง์าม คศ.3 55810
74 นายสุรเดช สานุสุข ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธิง์าม คศ.3 66340
75 นางอุบล ช้างใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธิง์าม คศ.3 50900
76 นางอุดมพร เกิดมี ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธิง์าม คศ.3 56210
77 นางศิริลักษณ์ ตุ้มเพชร ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธิง์าม คศ.3 53820
78 นางรัตนา เพ็ชร์ท่าช้าง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 66420
79 นายวรีะพงศ์ แกมขุนทด ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 68520
80 น.ส.จุฑารัตน์ อู่ส าราญ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 65370
81 นายสุชาติ ไชยโชติ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 47600
82 นางวมิล แกมขุนทด ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 69040
83 นายศักด์ิชัย สุขประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 69040
84 นางฐิติกานต์ มะโนสา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 59950
85 นางสมนึก วฒันกุล ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ คศ.2 54060
86 นางประสาร สุขเรืองรอง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 57280
87 น.ส.บุญสม ตรีปัญญา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 64320
88 นางหทัยทิพย ์สถาพรพานิช ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 69040
89 นางส าอางค์ บุญเสือ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 67840
90 นางปรียาภรณ์ แก่นอินตา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 43890
91 นางสงบ พรมมา ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ คศ.2 53180
92 นางรพีชล  แดนสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 29990
93 นางปานวาด รักเมือง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 34980
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94 นางภาวณีิ สุขใจ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 30600
95 นางอรพิน ไชยโชติ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 51850
96 นางช่อฟ้า  เขตจ านงค์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 34800
97 นางกิง่กาญจน์ วาโย ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 34540
98 นายสิปปนนท์ บุญกวา้ง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 32650
99 น.ส.กัญญา แก้วมณี ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ คศ.2 26380
100 นางรัตนา เปี่ยมวฒันา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 48240
101 น.ส.วรัทยา ผาดจันทึก ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 42340
102 นางทองสุข นะธะศิริ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 46040
103 นางอนงค์ คุ้มสุภา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 69040
104 น.ส.อรวรรณ จันทา ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ คศ.2 25660
105 นางนกแก้ว บุญเรือง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 58090
106 นางภาวณีิ อ้นคูเมือง ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ คศ.2 42680
107 นางละมัย หวงัศิริ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 61630
108 นางพัชราภรณ์ กววีฒันา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 47520
109 นางจุฑาทิพ แป้นจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 57200
110 นายธนะชัย เทียบขุนทด ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ คศ.2 26840
111 นางบัวเรียน ด้านวงัขวา ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ามะนาว คศ.3 45280
112 นางวรรณวมิล สายสุข ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ามะนาว คศ.3 54560
113 นางสุจรรยา พละเอ็น ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ามะนาว คศ.3 50900
114 นางนิจ ชัยชุมพร ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ามะนาว คศ.3 60250
115 นางชนิดาภา  นักดนตรี ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ามะนาว คศ.3 30220
116 นางแก้วตา หอมกล่ินยา ครูช านาญการพิเศษ บ้านสันตะลุง คศ.3 63680
117 นางสุนีย์รัตน์ มีแสง ครูช านาญการพิเศษ บ้านสันตะลุง คศ.3 36520
118 นางสมบุญ แปลงไธสง รอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 38250
119 น.ส.สุวรรณา แก้วศรีงาม ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 47620
120 นางทองอ่อน ยางหงษ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 63680
121 นางนิตยา ทิวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 53450
122 นายสุริยา สงฉิม ครูช านาญการ บ้านท่าดินด า คศ.2 27300
123 นางณิชาภา บัวชุมสุข ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 38250
124 น.ส.ศิริพร เพ็ชรตรา ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 44470
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125 นายพรเทพ พูลด าริห์ ครูช านาญการ บ้านท่าดินด า คศ.2 26010
126 นางสมจิต อากรนาค ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 57050
127 นางนงเยาว ์อ่อนแก้ว ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 57940
128 นางปทิตตา  ทองประสาร ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 38900
129 นางกวธิน อ าพันศิริ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัก้านเหลือง คศ.3 58390
130 น.ส.อัญชลี รักแดน ครูช านาญการ บ้านวงัก้านเหลือง คศ.2 47070
131 นางจันทนา แย้มชุมพร ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองปลาไหล คศ.3 57710
132 นางสุนีย์ สีสด ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 57250
133 นางยุพิน สินธไุชย ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 55810
134 นางณัชชา หัสสลีมูล ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 29970
135 น.ส.บุญมา สุขนา ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 46820
136 นางยุพิน เมืองกล่ัน ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 65340
137 นางประคอง เอี่ยมอ่อง ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 49050
138 นางทองพูล ทับพุ่ม ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 59780
139 นางบงกช พลอยสวสัด์ิ ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 36850
140 นางวนิดา ภนูบผา ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 27830
141 น.ส.กรรณิการ์ คูณจนัทร์ทึก ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 63490
142 นายอรุณ ช านาญเฉียบ ครูช านาญการพิเศษ บ้านบัวชุม คศ.3 55340
143 นางอ าพรรัตน์ สวนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขาสมโภชน์ คศ.3 45090
144 นายรุ่งกิจ สวนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขาสมโภชน์ คศ.3 48950
145 นางสมควร ในพิมาย ครูช านาญการ บ้านซับเค้าแมว คศ.2 53360
146 นางจันทรา ขันธปุัทม์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านธงชัยสามัคคี คศ.3 56790
147 นางณัฐธยาน์ รัตนะพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านธงชัยสามัคคี คศ.3 46530
148 นางลัดดาวลัย์ ขันธปุัทม์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านธงชัยสามัคคี คศ.3 56290
149 น.ส.สิริมา  เถือ่นทนนท์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านธงชัยสามัคคี คศ.3 37970
150 นางพัชรินทร์ คงสวา่ง ครูช านาญการพิเศษ บ้านซับงูเหลือม คศ.3 63830
151 นายธนพัต อินทร์นอก ครูช านาญการพิเศษ บ้านซับงูเหลือม คศ.3 56400
152 น.ส.ธนวนัต์  พิมสาร ครูช านาญการ บา้นใหม่ทรัพยเ์จริญ คศ.2 25050
153 นายเทอด เทพมะกุล ครูช านาญการ บา้นใหม่ทรัพยเ์จริญ คศ.2 38750
154 นางนพวรรณ พวงภู่ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองโกวทิยา คศ.3 52950
155 นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ ครูช านาญการ บ้านหนองโกวทิยา คศ.2 28070
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156 นายกุลเกียรติ เสริมกูลเกียรติ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองโกวทิยา คศ.3 29390
157 นางกัลยาณี ภกัดีกลาง ครูช านาญการ บ้านหนองโกวทิยา คศ.2 35280
158 นายชนสรณ์ ภมร ครูช านาญการ บ้านหนองโกวทิยา คศ.2 26930
159 นางนวพร เสริมกูลเกียรติ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองโกวทิยา คศ.3 30920
160 น.ส.ปราณี สงวนสุข ครูช านาญการพิเศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 69040
161 นางล ายอง เคียนทอง ครูช านาญการพิเศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 65340
162 นางพนิดา สังสมศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 37640
163 นางนิลุบล สมอินทร์ ครูช านาญการ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.2 26380
164 นางอุษา ปรีชา ครูช านาญการพิเศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 54470
165 นางกาหลง ตุลาการ ครูช านาญการพิเศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 61680
166 นางจิดาภทัร เรืองพูล ครูช านาญการ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.2 26870
167 นายเผด็จ ธรรมศักด์ิชัย ครูช านาญการพิเศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 54610
168 นายไสว โปร่งเจริญ ครูช านาญการพิเศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 61680
169 น.ส.สุภาพร ฉัว่พันธ์ ครูช านาญการ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.2 25870
170 นางพิศมัย ลักษณาวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านซับไทร คศ.3 66490
171 นายไตรภพ แจ่มจ่าย ครูช านาญการ บ้านซับไทร คศ.2 37420
172 นางวไิลวรรณ ชูศรี ครูช านาญการ บ้านซับผาสุก คศ.2 29460
173 นายวชิัย ประสงค์เศษ ครูช านาญการ บ้านซับผาสุก คศ.2 27790
174 นายเดชไชย ศรีชัย ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงน้อย คศ.3 66620
175 นางสายพิณ ศรีชัย ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงน้อย คศ.3 63860
176 นางวไิลลักษณ์ สุบิน ครูช านาญการพิเศษ นิคมล านารายณ์ คศ.3 66340
177 นางพรทิพย์ สายสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ นิคมล านารายณ์ คศ.3 38320
178 น.ส.ญาณิดา นิยมนา ครูช านาญการ นิคมล านารายณ์ คศ.2 25320
179 น.ส.วาริน สิงห์เงิน ครูช านาญการพิเศษ นิคมล านารายณ์ คศ.3 32330
180 นางอุมารินทร์ ทับทิมศรี ครูช านาญการพิเศษ นิคมล านารายณ์ คศ.3 37510
181 น.ส.สมศรี สุขสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ นิคมล านารายณ์ คศ.3 55260
182 นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร์ ครูช านาญการ นิคมล านารายณ์ คศ.2 26250
183 นายดนัย เนื่องขันตรี ครูช านาญการ นิคมล านารายณ์ คศ.2 24170
184 นางระพีพรรณ จิตรสม ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 54570
185 นางสุขฤดี แสงภทัรเนตร ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 63730
186 นางประภาศรี แสงฉาย ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 60020
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187 นายภพปฤตพรรณ สมชนะ ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 58390
188 นางพัทรินทร์ ฤกษ์สังเกตุ ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 48240
189 นางพมิพพ์ร พไิสยสามนต์เขต ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 59870
190 น.ส.ขวญัลดา สุขถนอม ครูช านาญการ บ้านใหม่สามัคคี คศ.2 41620
191 นางฐณมน สมชนะ ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 65290
192 นายชัยวฒัน์ บัตรทิม ครูช านาญการ บ้านซับหินขวาง คศ.2 25140
193 นางวชัรี ชนะภยั ครูช านาญการ บ้านซับหินขวาง คศ.2 41350
194 นายวรีะ อิ่มใจ ครูช านาญการ บ้านซับหินขวาง คศ.2 26290
195 นางสุรางค์ พร้อมเจริญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านซับหินขวาง คศ.3 54280
196 นางดารณี อะมะตะ ครูช านาญการ บ้านไร่พัฒนา คศ.2 40130
197 น.ส.ปาริชาติ สุจริต ครูช านาญการ วดัโคกสลุง คศ.2 37970
198 นายสังวาลย์ เกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ วดัโคกสลุง คศ.3 62450
199 นายสุรชัย เสือสูงเนิน ครูช านาญการพิเศษ วดัโคกสลุง คศ.3 63440
200 นางเทียมดาว ยิง่ยง ครูช านาญการพิเศษ วดัโคกสลุง คศ.3 53900
201 นางกมลรัตน์ ศิริสลุง ครูช านาญการพิเศษ วดัโคกสลุง คศ.3 50760
202 นายพรหมมนิทร์ เผือกพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ วดัโคกสลุง คศ.3 31630
203 น.ส.พรทิพย์ สีผาย ครูช านาญการ วดัโคกสลุง คศ.2 26260
204 นางแพรวพรรณ เกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองตามิ่ง คศ.3 52650
205 น.ส.เดือนเพ็ญ หนูสลุง ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองตามิ่ง คศ.3 31140
206 น.ส.นันทิชา บุญมาพล ครูช านาญการ วดัหนองตามิ่ง คศ.2 29500
207 น.ส.อนันต์ มั่นดี ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองตามิ่ง คศ.3 57850
208 นางจารุณี พยอมใหม่ ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองตามิ่ง คศ.3 57850
209 นางวิภาวัลย ์แกว้บุญเรือน ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองตามิ่ง คศ.3 34070
210 นางสมจิตร ศรีเพ็ชร ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองตามิ่ง คศ.3 42100
211 นางมันทนา สมบุญเพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ ซอย 26 สาย 4 ซ้าย คศ.3 56650
212 นายสุรศักด์ิ พิศประเทือง ครูช านาญการพิเศษ ซอย 26 สาย 4 ซ้าย คศ.3 63930
213 นางเลขา เทือกเถาว์ ครูช านาญการพิเศษ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.3 32510
214 นางสุภาภร เขียวสอาด ครูช านาญการพิเศษ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.3 54610
215 นางปิ่นเพชร สารีค า ครูช านาญการพิเศษ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.3 49140
216 นางสุนีย์ วงษ์บุบผา ครูช านาญการพิเศษ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.3 58390
217 นายอ านาจ วงษ์กัลหา ครูช านาญการ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.2 49600
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218 นางวรรณา โอษยานนท์ ครูช านาญการพิเศษ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.3 57200
219 นางเบญญาภา ปานพรหม ครูช านาญการพิเศษ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.3 39740
220 นางยุพดี แป้นพยัคฆ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขาขวาง คศ.3 61680
221 นายสมเกียรติ ส าเร็จศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขาขวาง คศ.3 58140
222 นางไพรวลัย์ ไตรญาณ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 65490
223 นางสาคู บุญเนตร ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 63780
224 นางเบญจวรรณ ไชยดา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 58390
225 นายสุรศักด์ิ ปานพรหม ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 69040
226 นางสายฝน บัวหลวง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 55140
227 นางจ าเนียร ดีเส็ง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 63780
228 นางประไพ เงินวเิศษ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 55630
229 นางสุรีย์รัตน์ ร่มล าดวน ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 47720
230 นางมาลี เงินวเิศษ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 55630
231 นายสุชานนท์ ใจธรรม ครูช านาญการ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.2 36520
232 นางเสาวลักษณ์ จ ามั่น ครูช านาญการ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.2 36840
233 น.ส.วรรวสิา สุพรม ครูช านาญการ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.2 26960
234 นางเพ็ญรุ่ง กุณฑลทอง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 69040
235 นายสมเกียรติ เอมจัน่ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 57900
236 นายอนันต์เดช เรือนเงิน ครูช านาญการ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.2 26410
237 นายปรีชา เปล่ียนสกุล ครูช านาญการพิเศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 63680
238 นางดวงจันทร์ พรมชมชา ครูช านาญการพิเศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 58190
239 น.ส.วภิา จ ามั่น ครูช านาญการ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.2 41620
240 นางสมพิศ ทรัพย์สิน ครูช านาญการพิเศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 61660
241 นางวราภรณ์ วงษ์พยับ ครูช านาญการพิเศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 46070
242 นายสงบ ทรัพย์สิน ครูช านาญการพิเศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 69040
243 น.ส.ฉัตรฤดี สัณหะวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 58390
244 นางจันทร์เพ็ญ เทียบชัย ครูช านาญการพิเศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 63590
245 นางศรีสุพรรณ ไชยดา ครูช านาญการพิเศษ บ้านสหพันธ์อา่งทอง คศ.3 53540
246 นายสมโภชน์ จวนแจ้ง ครูช านาญการพิเศษ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.3 57450
247 นางกัลยา อินทรวงส์สักด์ิ ครูช านาญการ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.2 26900
248 นายนรินทร์ อนิทรวงส์สักด์ิ ครูช านาญการ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.2 26990
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249 นางขนิษฐา กสิบุตร ครูช านาญการพิเศษ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.3 56430
250 น.ส.สมปอง พรายงาม ครูช านาญการพิเศษ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.3 65420
251 นางบุบผา กองพิลา ครูช านาญการพิเศษ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.3 66470
252 นางวิไลลักษณ์ ยามะเพวัน ครูช านาญการพิเศษ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.3 63710
253 น.ส.กรนิภา ภกัมณี ครูช านาญการ ซอย 17 สาย 2 ซ้าย คศ.2 25690
254 นางถาวร สุ่มเมือง ครูช านาญการพิเศษ ซอย 16 สาย 3 ซ้าย คศ.3 55510
255 นางปิยะรัตน์ ใจเย็น ครูช านาญการพิเศษ ซอย 16 สาย 3 ซ้าย คศ.3 45900
256 นางมยุรี สภาพกาย ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 54920
257 นางดวงเนตร ทวเีขตร์กิจ ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 50520
258 น.ส.รววิรรณ เวชยางกูร ครูช านาญการ วดัหนองนา คศ.2 26430
259 นางสุมาลี แสงทอง ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 63710
260 นางเปรมศรี แสงไชย ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 64370
261 นางขนิษฐา ขันตี ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 57700
262 นางทัตติยา แก้วมณี ครูช านาญการ วดัหนองนา คศ.2 29580
263 นางประพรทิพย์ เพ็งบุญ ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 64240
264 นางสุทิศา สมบัติทวี ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 48240
265 นางปรีญานุช พรหมบุญ ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 53540
266 นางวจิิตรา กองแก้ว ครูช านาญการพิเศษ วดัหนองนา คศ.3 63580
267 นางวชัรี บุญมาน า ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 63830
268 น.ส.รัตนมณี ประดับมุข ครูช านาญการ พรหมรังษี คศ.2 28560
269 นางพาสนา น้อยทิม ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 47020
270 นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์ ครูช านาญการ พรหมรังษี คศ.2 28560
271 นางวรัิตน์ วงษ์ท้าว ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 54560
272 น.ส.ระลอง เกษร ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 59870
273 นางมัณฑิกา ชาติไทย ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 57200
274 นางรุจิเรข หนูรอด ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 59680
275 นางรัตนา เพ็ชรเมือง ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 57010
276 นางปวณีา หล้าค าภา ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 42870
277 นายถาวร เสือฉิม ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 56110
278 นายปิยะพงษ์ ประดับมุข ครูช านาญการ พรหมรังษี คศ.2 29930
279 นายสมาน ด้วงพรหม ครูช านาญการพิเศษ พรหมรังษี คศ.3 42870
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280 น.ส.รัตติยาภรณ์ มาสี ครูช านาญการ พรหมรังษี คศ.2 27240
281 นางอ าภา เวฬุวนารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 67570
282 นางรัตนา วงศ์ชยานันท์ ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 62770
283 นางสุนีย์ ชัยอาวธุ ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 60050
284 น.ส.มัณฑนา น้อยตั ง ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 50200
285 นางทิพวรรณ ปานพรหม ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 55610
286 นางอุษณีย์ สมัครการ ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 51750
287 นางสมควร มาลี ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 63560
288 นางจิราธร ทักษิณธานี ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 46020
289 นางสายรุ้ง มากมี ครูช านาญการพิเศษ วดัด ารงบุล คศ.3 58070
290 นายวนัชัย ราชสีห์ ครูช านาญการ วดัมณีศรีโสภณ คศ.2 53110
291 นางจันทนีย์ ต้นแก้ว ครูช านาญการพิเศษ วดัมณีศรีโสภณ คศ.3 43040
292 นางกัลยากร ลาภะสัมปัน ครูช านาญการพิเศษ ช่องสาริกา คศ.3 28240
293 นางสุจิตรา บ ารุงจิตต์ ครูช านาญการพิเศษ ช่องสาริกา คศ.3 64370
294 นางสุดใจ ปักษี ครูช านาญการพิเศษ ช่องสาริกา คศ.3 66470
295 นางสุตฏพิงค์ เรืองรุ่ง ครูช านาญการพิเศษ ช่องสาริกา คศ.3 62720
296 นางกุลวดี แก้วสวสัด์ิวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองโพธิ ์ คศ.3 55140
297 นายสมชาย เงินแจ่ม รอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดีลัง คศ.3 55490
298 นางจารุณี ประคองทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านดีลัง คศ.3 57500
299 นางสมหมาย จิตตเสถียร ครูช านาญการพิเศษ บ้านดีลัง คศ.3 54350
300 นายกิติกร มะโนสา ครูช านาญการ บ้านดีลัง คศ.2 25620
301 นางอภริะดี กสิวฒัน์ ครูช านาญการ บ้านดีลัง คศ.2 40110
302 นางสมปอง เหรียญทอง ครูช านาญการพิเศษ บ้านดีลัง คศ.3 56230
303 นางบัวสอน ประสงค์อาชวะ ครูช านาญการพิเศษ บ้านดีลัง คศ.3 54270
304 นางลัดดา บัวศรี ครูช านาญการพิเศษ บ้านดีลัง คศ.3 27490
305 น.ส.กฤติกา ศรนิกร ครูช านาญการ บ้านดีลัง คศ.2 26280
306 น.ส.กันย์สินี อินทร์ศรี ครูช านาญการ น  าสุดวไิลประชาสรรค์ คศ.2 24240
307 นายสถิตย์ วดัเข่ง ครูช านาญการพิเศษ น  าสุดวไิลประชาสรรค์ คศ.3 54610
308 น.ส.ณิชาภา  สมัครลาน ครูช านาญการ น  าสุดวไิลประชาสรรค์ คศ.2 26950
309 นายสิทธศัิกด์ิ สิทธพิงษ์ ครูช านาญการพิเศษ น  าสุดวไิลประชาสรรค์ คศ.3 54230
310 นางสุทธลักษณ์ อยูน่ิ่ม ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลองสาริกา คศ.3 54030
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311 นางศรีภมูิ หวงัเจริญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านมะนาวหวาน คศ.3 62670
312 น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สวย ครูช านาญการ บ้านมะนาวหวาน คศ.2 28720
313 นางล าใย เชื อสามารถ ครูช านาญการพิเศษ บ้านมะนาวหวาน คศ.3 56380
314 นายเฉลา กุลเมือง ครู บ้านมะนาวหวาน คศ.2 41620
315 นายมนัส พลอยพลายแก้ว ครูช านาญการพิเศษ บ้านสวนมะเด่ือ คศ.3 55450
316 นางนภาพร จันทะบูรณ์ ครูช านาญการ บ้านซับโศก คศ.2 51460
317 นายเฉลิม สุขสาขา ครูช านาญการพิเศษ บ้านซับโศก คศ.3 69040
318 นางศรินธร สิงห์ศักด์ิดี ครูช านาญการ วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม คศ.2 31510
319 นางลัดดา ไก่ฟ้า ครูช านาญการ วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม คศ.2 30820
320 นางกุหลาบ สีเหมาะ ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าหลวง คศ.3 47850
321 นางพเยาว ์อินสกุล ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่าหลวง คศ.3 63910
322 นางวรียา ค าแหง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 38820
323 นายสันติ คงมณีเงิน ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 48910
324 นางสุภสัสร รองแหยม ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 36200
325 น.ส.ดนิตา เพียรกิจนา ครูช านาญการ อนุบาลท่าหลวง คศ.2 31880
326 นางจรินรัตน์ ปัทมาลัย ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 56260
327 นางสุวรรณี ไชยศึก ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 59830
328 นางธรรมิกา  นิ่มทอง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 49930
329 น.ส.มณีพร วงษาไชย ครูช านาญการ อนุบาลท่าหลวง คศ.2 26780
330 น.ส.จ าลองลักษณ์ พิมพ์ตัน ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 50810
331 น.ส.ณัฎฐณิชา คล่องจริง ครูช านาญการ อนุบาลท่าหลวง คศ.2 27830
332 นายสายันต์ สมอยู่ ครูช านาญการ อนุบาลท่าหลวง คศ.2 26780
333 นายกิตติ มณีอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 38890
334 นางวฒันา ชื่นแช่ม ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 54390
335 น.ส.ศิริพร เจริญสุข ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 34540
336 น.ส.จิราพร มะลิเสือ ครูช านาญการ อนุบาลท่าหลวง คศ.2 27590
337 นายส าราญ ชื่นแช่ม ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 55260
338 นางปราณีย์ แย้มเมืองไชย ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 51600
339 นางสลักจิต เฉลิมพฒิุสกุลชัย ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 57030
340 นางเรณู รุ่งเรือง ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 54420
341 นายธรีะชัย กล่ินหอม ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 58390
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342 นางสุธรัีตน์ ผาผาย ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 43440
343 นางนุชจรินทร์ สิทธเิกษร ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 41150
344 นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 40700
345 นางจิดาภา อุบลบาน ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 59780
346 น.ส.สุพัตรา รองแหยม ครูช านาญการพิเศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 41530
347 นางทักษิณา สินกล่ า ครูช านาญการพิเศษ บ้านเนินทอง คศ.3 58390
348 นางยุพา ฉลาดดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านบ่อคู่ คศ.3 56400
349 นางสมหมาย ปัญญามัง ครูช านาญการพิเศษ บ้านบ่อคู่ คศ.3 55530
350 นางสุภาวดี ประมูลศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านบ่อคู่ คศ.3 48030
351 นายเศกสิทธิ ์ประมูลศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านบ่อคู่ คศ.3 50020
352 นางยุพดี มั่นยา ครูช านาญการ บ้านบ่อคู่ คศ.2 51350
353 นายรัตนพล มั่นยา ครูช านาญการ บ้านบ่อคู่ คศ.2 52230
354 นายธานี ศรีสวสัด์ิ ครูช านาญการพิเศษ บ้านบ่อคู่ คศ.3 44560
355 นางสุธารักษ์ มณีอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านทะเลวงัวดั คศ.3 42550
356 นางสุภาพร ค าหวาน ครูช านาญการ บ้านทะเลวงัวดั คศ.2 29400
357 นายมานพ โสมดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองประดู่ คศ.3 31630
358 นางจิตรลดา ใจประสงค์ ครูช านาญการ บ้านหนองประดู่ คศ.2 50310
359 นายเกรียงไกร แก้วทองค า ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองประดู่ คศ.3 27670
360 น.ส.อรุณลักษณ์ สิงห์สถติย์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองประดู่ คศ.3 28510
361 นางปิยะมาศ สายแสง ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองประดู่ คศ.3 26200
362 นางสุมาลี ประเสริฐสัง ครูช านาญการ บ้านหนองประดู่ คศ.2 24700
363 น.ส.ปาณิสรา ห้องกระจก ครูช านาญการ บ้านหนองประดู่ คศ.2 27740
364 นางมยุรา โลหะเวช ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองหัวช้าง คศ.3 54700
365 นายรัชพล  ช้างน้อย ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองหัวช้าง คศ.3 58000
366 นางธญัสมร แป้นชัยวงค์ ครูช านาญการพิเศษ ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง คศ.3 29310
367 นางปิยะมภรณ์ จิตรชนะ ครูช านาญการ ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง คศ.2 26250
368 นายณรงค์ สินกล่ า ครูช านาญการพิเศษ ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง คศ.3 57040
369 นางศิริลักษณ์ บุญศรี ครูช านาญการ บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คศ.2 28810
370 น.ส.พจนารถ บุญแสน ครูช านาญการ บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คศ.2 29350
371 นางมาลี ดวงสีแก้ว ครูช านาญการ บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คศ.2 27740
372 น.ส.ละมัย ปิดทอง ครูช านาญการ บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คศ.2 26200



ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หน่วยงาน อันดบั อัตราเงนิเดอืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชพี ไดร้บัวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งคร ู   

คร ูณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 จ านวน 1,331 คน มวีิทยฐานะที่สูงขึ้น 782 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.75
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2

373 นายช านาญ เนียมแสง ครูช านาญการพิเศษ บ้านทรัพย์เจริญ คศ.3 48040
374 น.ส.วรญา แสงสวา่ง ครูช านาญการ บ้านหัวล า คศ.2 26520
375 น.ส.หนึ่งฤทัย วาสุนา ครูช านาญการ บ้านหัวล า คศ.2 28840
376 นางเดือนเพ็ญ แก้วคง ครูช านาญการ บ้านหัวล า คศ.2 31130
377 นายล าพูน เกษี ครูช านาญการ บ้านหัวล า คศ.2 31130
378 นางอัญชลี คงเจริญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองจาน คศ.3 50710
379 นางมธรุดา ทับทิมศรี ครูช านาญการพิเศษ บ้านซับจ าปา คศ.3 65540
380 น.ส.อุไรวรรณ คล้ายนาค ครูช านาญการ บ้านซับจ าปา คศ.2 26470
381 น.ส.พลอยนภสั นงภา ครูช านาญการ บ้านทุ่งดินแดง คศ.2 24570
382 นางเจริญ คล้ายวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลสระโบสถ์ คศ.3 56600
383 นางจุฬารัตน์ เกียรติศิริ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลสระโบสถ์ คศ.3 62890
384 นายพิพัฒน์ ฉิมนาคพันธ์ ครูช านาญการ อนุบาลสระโบสถ์ คศ.2 54070
385 นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลสระโบสถ์ คศ.3 67490
386 นายประพันธ ์จันทร์อับ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลสระโบสถ์ คศ.3 62690
387 น.ส.ถาวร โพพินิจ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลสระโบสถ์ คศ.3 59970
388 นางอัญชิสา ใจเย็น ครูช านาญการพิเศษ บ้านมหาโพธิ คศ.3 58390
389 นางปณิดา พ่วงเจริญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านมหาโพธิ คศ.3 56530
390 นางสมบัติ ตรงดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านมหาโพธิ คศ.3 58390
391 นางสุรางค์ ตรงดี ครูช านาญการ บ้านมหาโพธิ คศ.2 53190
392 น.ส.ประภาพร คนซ่ือ ครูช านาญการพิเศษ บ้านมหาโพธิ คศ.3 34340
393 นายณรงค์ ค าคุณ ครูช านาญการพิเศษ บ้านมหาโพธิ คศ.3 67490
394 นายสุรพล ตรงดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านมหาโพธิ คศ.3 57300
395 น.ส.ศศิธร ไพรศรี ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 32410
396 นายคมธนา  ชอบคุย ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 51330
397 นางจิตรา พันธุธ์รรม ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 34960
398 น.ส.ชาญา สาฤทธี ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 32690
399 นางประจิม มีมั่งค่ัง ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 66390
400 นางสาธร ชอบคุย ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 67220
401 นางเฉลิมศรี ธญัญเจริญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 54390
402 นางใจทิพย์ ชอบคุย ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 53370
403 น.ส.ประนอม สร้อยวนั ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 42890
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404 น.ส.ดารารัตน์ เมืองเจริญ ครูช านาญการ บ้านคลอง คศ.2 29950
405 นายสุริยา พันธุธ์รรม ครูช านาญการพิเศษ บ้านคลอง คศ.3 32240
406 นายดิลก จ าปา ครูช านาญการ บ้านห้วยใหญ่ คศ.2 53970
407 นางพรดิถี ยอดดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 54380
408 นางร าไพ โพธิแ์ดง ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 50350
409 น.ส.สายบัว กล้วยดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 49470
410 นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 43390
411 นายประเสริฐ พลอยบุตร ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 52610
412 น.ส.หทัยรัตน์ เผ่าน้อย ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 35170
413 นายชัยวฒัน์ กล่ินเกษร ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 54280
414 น.ส.เพชรรัตน์ วนัขวา ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 33160
415 น.ส.สาวติรี ประทุมตรี ครูช านาญการ บ้านห้วยใหญ่ คศ.2 26570
416 น.ส.ฐิติมน นุบุญมา ครูช านาญการ บ้านห้วยใหญ่ คศ.2 26570
417 น.ส.ลักษณ์ภทัร โอชารส ครูช านาญการ บ้านห้วยใหญ่ คศ.2 26060
418 น.ส.สุภาพรรณ บุญสิมมา ครูช านาญการ บ้านห้วยใหญ่ คศ.2 26260
419 นางอรุณี เขาแก้ว ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 62450
420 นางบุษกร แช่มชะเอม ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยเขวา้ คศ.3 39690
421 นางชุติกาญจน์  พิมพา ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยเขวา้ คศ.3 45900
422 นายนิรุตต์ พึ่งเนตร ครูช านาญการพิเศษ บ้านห้วยเขวา้ คศ.3 49000
423 น.ส.สมฤทัย รสฉ่ า ครูช านาญการ บ้านวงัแขม คศ.2 26300
424 นางไฉน พลอยบุตร ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัแขม คศ.3 52900
425 นายสุรัตน์ พัดลม ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัแขม คศ.3 55680
426 นางทิพย์วรรณ กลมประสิทธิ์ ครูช านาญการ บ้านวงัแขม คศ.2 36880
427 นางส าเริง กออินทร์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัแขม คศ.3 52560
428 นางบุญชู มหาโยธี ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัแขม คศ.3 62500
429 นางอ าพร พัดลม ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัแขม คศ.3 54330
430 นายเสมอ ใจหาญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัแขม คศ.3 54330
431 นางรัชญา มีโฉม ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัแขม คศ.3 54940
432 นายพิสันต์ แก้วประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ บ้านด่านจันทร์ คศ.3 49980
433 นางดวงจันทร์ กาละ ครูช านาญการพิเศษ บ้านด่านจันทร์ คศ.3 46530
434 นางณัฎฐนันท์  เที่ยงอยู่ ครูช านาญการพิเศษ บ้านทุ่งท่าช้าง คศ.3 45200
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435 น.ส.รัตนาภรณ์ โพธิเ์อี่ยม ครูช านาญการพิเศษ บ้านทุ่งท่าช้าง คศ.3 50770
436 น.ส.วรพร ศรีวนิิต ครูช านาญการ บ้านทุ่งท่าช้าง คศ.2 36600
437 นางปทิตตา กล้วยดี ครูช านาญการพิเศษ บ้านทุ่งท่าช้าง คศ.3 38220
438 นายกิตติ พรหมรอต ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขาหมูมัน คศ.3 53620
439 นางจิตนภา พรหมรอต ครูช านาญการ บ้านเขาหมูมัน คศ.2 40740
440 น.ส.ลาภสิรา พัฒนพงศ์โสภณ ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงน้อย คศ.3 30430
441 นายธณานุวฒัน์ ชูวงษ์ ครูช านาญการ บ้านดงน้อย คศ.2 25750
442 น.ส.พีรญา เกตุยา ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงน้อย คศ.3 32880
443 นางน  าค้าง ลุนนากัน ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงน้อย คศ.3 36700
444 นายวทิยา เนียมถนอม ครูช านาญการ บ้านดงน้อย คศ.2 26170
445 น.ส.วมิลสิริ ใจเฉือ่ย ครูช านาญการ บ้านยางราก คศ.2 26970
446 นางอภญิญา แก้วเกิด ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางราก คศ.3 59870
447 นางจตุพร ใจดีเย็น ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางราก คศ.3 65290
448 นางเลขา เจริญศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางราก คศ.3 54560
449 นายบ าเพ็ญ วาชัยศรี ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางราก คศ.3 64240
450 น.ส.วาสนา อินทรทะกูล ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางราก คศ.3 33910
451 นางประทุมพร สิทธิปัญญา ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 69040
452 นายอาคม ใจเฉือ่ย ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 63590
453 น.ส.จิตรลดา สิทธปิัญญา ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 32370
454 นางสุกัญญา ระนาท ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 39740
455 นางมัญณิศตรา คงพันปี ครูช านาญการ บ้านหนองมะค่า คศ.2 36970
456 น.ส.ทัศนี ธรรมมะ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 56310
457 น.ส.วไิลย์ ทองมี ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 42350
458 นายธรรมนูญ คงพันปี ครูช านาญการ บ้านหนองมะค่า คศ.2 39160
459 น.ส.พัชรินทร์ ศรีวชิัย ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 32030
460 นางสวรินทร์ นิมิตภาวตัน์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 56530
461 นายจตุรภทัร อุปพันธ์ ครูช านาญการ บ้านหนองมะค่า คศ.2 28320
462 นายกฤษณพล สร้อยวนั ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.3 34410
463 นายนิพนธ ์จันทะโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.3 52650
464 นางเพ็ญจันทร์ ประสพสม ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.3 49880
465 นางรังสิมา จันทะโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.3 47380
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466 นางกุสุมา ค าศิลา ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.3 27910
467 นายจักรกฤษณ์ วาชัยศรี ครูช านาญการ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.2 49430
468 นางจงใจ ใจหาญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.3 56060
469 นายพรทว ีสุมาลี ครูช านาญการพิเศษ บ้านสระเพลง คศ.3 32920
470 นายแมนศักด์ิ กาสี ครูช านาญการ บ้านสระเพลง คศ.2 30540
471 น.ส.พิมลพร พหลยุทธ ครูช านาญการ บ้านสระเพลง คศ.2 24300
472 น.ส.เจนจิรา ธรีะสง่า ครูช านาญการพิเศษ บ้านสระเพลง คศ.3 28630
473 นางอัจฉรา กาสี ครูช านาญการพิเศษ บ้านสระเพลง คศ.3 32180
474 นางพัฒนา ฤทธิเ์ต็ม ครูช านาญการพิเศษ บ้านสระเพลง คศ.3 56860
475 นายชูศักด์ิ ชัยปัญญา ครูช านาญการพิเศษ บ้านแหลมชนแดน คศ.3 37980
476 นางไพรพณา ชัยปัญญา ครูช านาญการพิเศษ บ้านแหลมชนแดน คศ.3 37200
477 นางเสาวลักษณ์ พระสี ครูช านาญการพิเศษ บ้านแหลมชนแดน คศ.3 36140
478 นางสุภาพร ศรีสุข ครูช านาญการพิเศษ บ้านแหลมชนแดน คศ.3 36140
479 น.ส.รสรินทร์ บุญเพ็ง ครูช านาญการ บ้านเขาราบ คศ.2 29150
480 นางเมตตา พันธุเ์กตุ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลโคกเจริญ คศ.3 54770
481 นายลือชัย พันธุเ์กตุ ครูช านาญการ อนุบาลโคกเจริญ คศ.2 52230
482 นางสุภาพร กางกรณ์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลโคกเจริญ คศ.3 57200
483 น.ส.พยุง คงพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลโคกเจริญ คศ.3 65290
484 นางปราณี ทัพสกุล ครูช านาญการพิเศษ บ้านทะเลทอง คศ.3 48170
485 นายสมหมาย เย็นใจ ครูช านาญการพิเศษ บ้านทะเลทอง คศ.3 53470
486 นางสุธาทิพย์ โมกศิริ ครูช านาญการพิเศษ บ้านพุกะชัด คศ.3 42260
487 นางไพรวลัย์ กงฉายา ครูช านาญการพิเศษ บ้านพุกะชัด คศ.3 31080
488 นายเชิงชาย กาลพัชรกุล ครูช านาญการพิเศษ บ้านพุกะชัด คศ.3 64050
489 น.ส.น  าค้าง จ าปางาม ครูช านาญการพิเศษ บ้านพุกะชัด คศ.3 36770
490 นายเกษมศักด์ิ มีดี ครูช านาญการ บ้านพุกะชัด คศ.2 30480
491 นางสายใจ เพชรตะกัว่ ครูช านาญการ บ้านโคกแสมสาร คศ.2 26200
492 นางปาริชาติ ทองแถม ครูช านาญการ บ้านโคกแสมสาร คศ.2 26200
493 น.ส.อรอุมา วงษ์ชาลี ครูช านาญการ บ้านโคกแสมสาร คศ.2 28750
494 น.ส.ชุติมน เนืองนิตย์ ครูช านาญการ บ้านโคกแสมสาร คศ.2 26140
495 น.ส.ล าพูล ไชยโชติ ครูช านาญการพิเศษ บ้านโคกแสมสาร คศ.3 35330
496 นายธนาพงศ์ ค าศรี ครูช านาญการ บ้านโคกแสมสาร คศ.2 25630
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497 นางอภญิญา เครือสุค า ครูช านาญการพิเศษ บ้านเขารวก คศ.3 43770
498 น.ส.กัญญ์ชิสา  นิธิศรัตนภกัดี ครูช านาญการ บ้านเขารวก คศ.2 30290
499 น.ส.อันชรี หาภกัดี ครูช านาญการ บ้านเขารวก คศ.2 30840
500 น.ส.เบญจมาศ กนกขุมทรัพย์ ครูช านาญการ บ้านเขารวก คศ.2 29640
501 น.ส.อัญชลี จับจิตต์ ครูช านาญการ บ้านเขารวก คศ.2 28260
502 นางจุรีรัตน์ พิลึก ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 53500
503 นายสุดเขต อิ่มลา ครูช านาญการ บ้านวงัทอง คศ.2 32470
504 น.ส.จ าเนียร ศรีผดุง ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 56160
505 น.ส.สมคนึง  ทองดง ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 46630
506 นางวัชราพร สิงห์เฉลิมวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 45140
507 นายปัญญา สิงห์เฉลิมวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 47380
508 นางศุภณัฏฐา สุขวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 58390
509 น.ส.นภสันันท์ ภู่พิจิตร ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 31030
510 นายธวชัชัย เพ็ญสุริยะ ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 31030
511 น.ส.สุรัตน์ ครึ มค้างพลู ครูช านาญการพิเศษ บ้านวงัทอง คศ.3 29820
512 นายณัฐกฤต สิทธเิลาะ ครูช านาญการ บ้านวงัทอง คศ.2 25750
513 นายชาญชัย ชื่นชอบ ครูช านาญการ บ้านวงัทอง คศ.2 50340
514 น.ส.รัชตวรรณ พิมเสน ครูช านาญการพิเศษ บ้านกุดตาเพชร คศ.3 29520
515 นางวชัรีย์ ดีผิว ครูช านาญการพิเศษ บ้านกุดตาเพชร คศ.3 48650
516 นางวลัยพรรณ ท าคาม ครูช านาญการพิเศษ บ้านราษฎร์บ ารุง คศ.3 53790
517 นางวรัิช รัตนเจริญทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านราษฎร์บ ารุง คศ.3 54560
518 นายสุปอน ท าคาม ครูช านาญการพิเศษ บ้านราษฎร์บ ารุง คศ.3 52650
519 น.ส.ธญัชนก ทองดี ครูช านาญการ หมูบ่า้นปา่ไมซั้บลังกา คศ.2 27360
520 นางสิริพร คงเขียว ครูช านาญการ หมูบ่า้นปา่ไมซั้บลังกา คศ.2 29410
521 นางจันธลิา กางสันเทียะ ครูช านาญการ หมูบ่า้นปา่ไมซั้บลังกา คศ.2 26200
522 นางสายสมร สุวรรณสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านด่านไทยล้อม คศ.3 58390
523 นางขวญัฤดี แววเพ็ชร ครูช านาญการพิเศษ บ้านด่านไทยล้อม คศ.3 33690
524 น.ส.สุวรรณรา นาทอง ครูช านาญการ บ้านด่านไทยล้อม คศ.2 29550
525 น.ส.รัตติยา พงษ์ปลัด ครูช านาญการ บ้านด่านไทยล้อม คศ.2 29320
526 น.ส.วรัญญา เทียนสัมฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านด่านไทยล้อม คศ.3 47950
527 นายไพฑูรย์ ขันสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านด่านไทยล้อม คศ.3 47730



ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หน่วยงาน อันดบั อัตราเงนิเดอืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชพี ไดร้บัวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งคร ู   

คร ูณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 จ านวน 1,331 คน มวีิทยฐานะที่สูงขึ้น 782 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.75
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2

528 น.ส.จรีย์ ก าเนิดศิริ ครูช านาญการพิเศษ บ้านเหวตาบัว คศ.3 56180
529 นายวฑูิรย์ อ่อนธรรม ครูช านาญการพิเศษ บ้านเหวตาบัว คศ.3 65170
530 นางดาวเรือง สกุลเดช ครูช านาญการ บ้านเหวตาบัว คศ.2 27590
531 นายณรงค์เดช ภสัรางกูร ครูช านาญการ บ้านเหวตาบัว คศ.2 26280
532 น.ส.กฤษฎาพร บัวทอง ครูช านาญการ บ้านเหวตาบัว คศ.2 26510
533 นางสมักด์ิ ทวขีวญั ครูช านาญการ บ้านปรางค์น้อย คศ.2 26250
534 นางปรางทอง อ่อนธรรม ครูช านาญการพิเศษ บ้านปรางค์น้อย คศ.3 59920
535 น.ส.ศศิลักษณ์ ศรีวรรณ ครูช านาญการ บ้านปรางค์น้อย คศ.2 26200
536 นางวาสนา สุขภริมย์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านปรางค์น้อย คศ.3 42100
537 น.ส.ราตรี ใจเที่ยง ครูช านาญการ บ้านปรางค์น้อย คศ.2 23970
538 นางบุหงา ทองเพชร ครูช านาญการ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.2 54020
539 น.ส.วาสนา พุ่มชม ครูช านาญการ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.2 31930
540 น.ส.สมหวงั พรส่ี ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.3 63930
541 น.ส.สุณี พรส่ี ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.3 40000
542 นางกนกวรรณ ภูมิโคกรักษ์ ครูช านาญการ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.2 26330
543 นายสมปอง บุญแต่ง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.3 45250
544 น.ส.อมรา สุขุมพันธุพ์งศ์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.3 56270
545 นายจิรายุ พิลึก ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.3 33480
546 นางกัญญาณัฐ นิลจง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.3 65070
547 นายนรภทัร ศรีสมบัติ ครูช านาญการ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.2 27590
548 น.ส.วราภรณ์ เคารพรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 56300
549 นางปานทอง ป้อมสนาม ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 43810
550 นางจริยา พิมพา ครูช านาญการ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.2 39800
551 นางสมส่วน ปั้นโต ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 57010
552 นายวเิชียร โตแย้ม ครูช านาญการ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.2 26950
553 นางณิชาภา เชื ออ่อน ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 56110
554 น.ส.สุชาดา อู่เงิน ครูช านาญการ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.2 26460
555 นางศิรินภา เดชดี (ค าเรืองโคตร์) ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 28550
556 นางเสาวลักษณ์ วรชิน ครูช านาญการ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.2 26720
557 นางอ าไพ ช้อยสูงเนิน ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 51580
558 นางพัชรี จันทร์งาม ครูช านาญการ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.2 26230



ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หน่วยงาน อันดบั อัตราเงนิเดอืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชพี ไดร้บัวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งคร ู   

คร ูณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 จ านวน 1,331 คน มวีิทยฐานะที่สูงขึ้น 782 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.75
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2

559 นางลักขณา คันธสอน ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 63390
560 นายนัฐพล แสนทวสุีข ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 36090
561 น.ส.มธรุส เบื องกลาง ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 65100
562 น.ส.ศรีเวยีง โนนสันเทียะ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 38170
563 นางปัทมาวดี ผาสุข ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 28220
564 นายประกอบ ครึ มค้างพลู ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 50710
565 นางวรรญวสิา บุญประสงค์ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 27420
566 นายคณวฒัน์ แก้วประไพ ครูช านาญการ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.2 26230
567 นายสุติปิยะ เศรษฐีธร ครูช านาญการ บ้านท่าเยีย่ม คศ.2 38830
568 นางสุพร นพคุณ ครูช านาญการพิเศษ บ้านล าสนธ ิ คศ.3 54810
569 นายอุดมสิน ศรีจันดี ครูช านาญการ บ้านล าสนธ ิ คศ.2 54540
570 น.ส.กัลยาณี มะสุทธิ ครูช านาญการพิเศษ บ้านล าสนธ ิ คศ.3 54650
571 น.ส.ขนิษฐา ศรีวงั ครูช านาญการ บ้านหนองขาม คศ.2 26660
572 นายชัย รักบุญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.3 65970
573 น.ส.สุนิสา นิลบุตร ครูช านาญการ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.2 26820
574 นางจนัทร์เพ็ญ หงษ์พรหม ครูช านาญการ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.2 28930
575 นางบัวสวรรค์ รักบุญ ครูช านาญการพิเศษ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.3 61580
576 นายวชิิต ค ารักษา ครูช านาญการ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.2 51310
577 น.ส.สุทธรีนันท์ พึ่งเพียร ครูช านาญการพิเศษ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.3 27530
578 นางดวงภร สายทอง ครูช านาญการพิเศษ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.3 50850
579 นางนารี ศักดี ครูช านาญการ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.2 53080
580 นางศรีสุดา พงค์ถิน่ ครูช านาญการ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.2 40750
581 นายศรายุธ ยศเรือง ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองตะแบก คศ.3 67340
582 นางมาลัย เจียมเงิน ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองตะแบก คศ.3 55340
583 น.ส.ประคอง มีมั่งค่ัง ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองตะแบก คศ.3 59780
584 นางประนอม เศรษฐี ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองตะแบก คศ.3 52560
585 นายสุเนตร สร้างตนเอง ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางโทน คศ.3 31940
586 น.ส.สุพัตรา แดงแพง ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางโทน คศ.3 43670
587 น.ส.สมพร เกตุพรหม ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางโทน คศ.3 50760
588 นางนฤภร รักษาทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางโทน คศ.3 58390
589 นางพรชนก ทองพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางโทน คศ.3 45900
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590 นางรัตน์มณี ม่วงอ่ า ครูช านาญการพิเศษ บ้านยางโทน คศ.3 37190
591 นายประวทิย์ สายเนียม ครูช านาญการพิเศษ บ้านไร่ทรัพย์เจริญ คศ.3 65320
592 นายพรประเสริฐ ค ารักษา ครูช านาญการพิเศษ บ้านไร่ทรัพย์เจริญ คศ.3 43840
593 นางชุติกาญจน์  พวงภู่ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองไทร คศ.3 55510
594 นางปราณี พันธุศ์รี ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองไทร คศ.3 53620
595 นางรุ่งนภา เพชรรุ่ง ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองไก่ห้าว คศ.3 35570
596 นายบ ารุง ทิพเกษร ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองไก่ห้าว คศ.3 54400
597 นายประจบ โชติพรม ครูช านาญการพิเศษ บ้านบ่อดินสอพอง คศ.3 69040
598 นางวรรณา โชติพรม ครูช านาญการ บ้านบ่อดินสอพอง คศ.2 42900
599 นางยุพิน ศรีนวล ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 55430
600 น.ส.กมลทิพย์ พุ่มสกุล ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 32940
601 นางจันจิรา คอนข า ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 42170
602 นางศรินยา จันโนทัย ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 39120
603 น.ส.เบญจพร สิงห์ศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 29900
604 นายธานี แก้วอินทร์ศรี ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 39550
605 น.ส.พิศมัย แสนสวย ครูช านาญการพิเศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 45800
606 นางเนตรทราย แก้วอินทร์ศรี ครูช านาญการพิเศษ บ้านป่าเขวา้ คศ.3 37550
607 นายบัญญัติ กุญชรศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านป่าเขวา้ คศ.3 57030
608 นางวลิาวรรณ คงมั่น ครูช านาญการพิเศษ บ้านป่าเขวา้ คศ.3 48970
609 นางมาลัย จันทนะ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองส าราญ คศ.3 58340
610 น.ส.เบญรัตน์ แก้วเรียน ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองส าราญ คศ.3 67090
611 นายวฒันกรณ์ จิวาลักษณ์ ครูช านาญการ บ้านโคกกลาง คศ.2 26720
612 น.ส.ทัศนีย์ อ าไพ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองเสมา คศ.3 46240
613 นางรัชนี คุ้มศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองเสมา คศ.3 46240
614 นางพิมพ์พิชชา เสียมสกุล ครูช านาญการ บ้านหนองเสมา คศ.2 50620
615 นางโกศล กาหลง ครูช านาญการ บ้านหนองเสมา คศ.2 54070
616 นางวาสนา เอี่ยมจรัส ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองเสมา คศ.3 33070
617 นายนิคม ธญัญเจริญ ครูช านาญการ บ้านหนองเสมา คศ.2 54000
618 นายทศพร ศรีสกุล ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม คศ.3 31960
619 นางเบ็ญจวรรณ์ ชุริวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม คศ.3 52950
620 นายวลัลภ โพธิสุ์นทร ครูช านาญการ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม คศ.2 54210
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621 นางสุรัตน์ สายเนียม ครูช านาญการ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม คศ.2 53030
622 น.ส.สังเวยีน ประคองเก็บ ครูช านาญการ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม คศ.2 50390
623 นางวรรณา ทับเหล็ก ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม คศ.3 57080
624 นายประสิทธิ ์ช่องท้วม ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 62940
625 นางศรีนวล มีนา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 63930
626 นางสมพร อาจสันเที๊ยะ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 58240
627 นางมยุรี โตปราง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 56450
628 นางก าไล วัชรอาภาไพบูลย์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 62740
629 นางนภาพร ช่องท้วม ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 62740
630 นางวรรณี แก้วโมกุล ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 58240
631 นางดวงพร แตงสี ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่โสพิมพ์ คศ.3 56530
632 นางจันทร์แรม จ าปา ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่โสพิมพ์ คศ.3 65290
633 นางเดือนฉาย แสงสกุล ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่โสพิมพ์ คศ.3 63580
634 นางสาคร เสาะขุนทด ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่โสพิมพ์ คศ.3 41220
635 นางสิริลักษณ์ นวลรักษา ครูช านาญการพิเศษ บ้านใหม่โสพิมพ์ คศ.3 32370
636 น.ส.สุนิสา แสงสิทธิ์ ครูช านาญการ บ้านใหม่โสพิมพ์ คศ.2 27360
637 น.ส.ประทีป  ใจมงคล ครูเชี่ยวชาญ บ้านบัวชุม คศ.4 67890
638 น.ส.อาพร  มะสุทธิ ครูเชี่ยวชาญ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.4 67880
639 นายวนิัย สุบิน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าดินด า คศ.3 60160
640 นายศุภกิจ สิงหพงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่ามะนาว คศ.3 69040
641 นายประพนธ ์เย็นฉ่ า ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 17 สาย 2 ซ้าย คศ.3 57490
642 นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองมะค่า คศ.3 67680
643 นายสมนึก ศรีไพฑูรย์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านมะกอกหวาน คศ.3 69040
644 นายวนิัย สินธไุชย ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบัวชุม คศ.3 63870
645 นายวนิัย พรรณรัตน์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัสุนทรเทพคีรี คศ.3 69040
646 นายทองสุข ชัยอาวธุ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัด ารงบุล คศ.3 67680
647 นายสมเกียรติ ชมภนูุช ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับโศก คศ.3 50310
648 นายอมร บุญเจริญ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดงน้อย คศ.3 67680
649 นายเจริญศักด์ิ ทะนุก ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ชุมชนวดัจงโกฯ คศ.3 66630
650 นายสมนกึ วัชรอาภาไพบลูย์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม คศ.3 60160
651 น.ส.อุทุมพร แจ่มเมือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขายายกะตา คศ.3 53830
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652 น.ส.อนงค์ มูลบุญ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาสมโภชน์ คศ.3 39240
653 นางวรรณวมิล ทองงาม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ชมุชนบ้านแกง่เสือเต้น คศ.3 49430
654 น.ส.บุษยากร อุบลพฤกษ์ ผอ.รร.ช านาญการ น  าสุดวไิลประชาสรรค์ คศ.2 40370
655 นายชูชัย โพธิช์่วย ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเหวตาบัว คศ.3 69040
656 นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านยางโทน คศ.3 48530
657 นายพร้อม จันทนะ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดงดินแดง คศ.3 58380
658 นายชูชาติ บัวชุมสุข ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านธงชัยสามัคคี คศ.3 63870
659 นายสมเศียร ช้างจวง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านคลองสาริกา คศ.3 63870
660 นายกิตติวฒิุ เจริญสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่ากรวด คศ.3 43350
661 นายไพฑูรย์ นวลสลุง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านทะเลวงัวดั คศ.2 32120
662 นายทรงพิทย์ ค าภา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านแหลมชนแดน คศ.3 33210
663 นายทวศัีกด์ิ ชูเชิด ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านม่วงค่อม คศ.3 49430
664 นางศรีประภา ระดมยศ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลล านารายณ์ คศ.3 58380
665 น.ส.กัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยใหญ่ คศ.3 31310
666 นางศิริลักษณ์ พบิูลรัตนสังข์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านพุกะชัด คศ.3 37090
667 นายวชิรพันธุ ์เถียรจัตุรัส ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับหินขวาง คศ.3 33800
668 น.ส.วชัรีย์ ทองอินทร์ ครูช านาญการ รก. ผอ.รร. วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม คศ.2 31500
669 นางธนสิตา วงษ์อุทัย ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองหัวช้าง คศ.2 39690
670 นายชวลิต แสงแก้ว ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านล าโป่งเพชร คศ.3 27560
671 นางชลาลัย หงษ์ค าดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัสวา่งอารมณ์ คศ.3 38380
672 นายวลัลภ นวลตา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาแหลม คศ.3 53620
673 นางยุพิน นอบน้อม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านโกรกรกฟ้า คศ.3 58390
674 นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเกาะรัง คศ.3 66420
675 นายประวทิย์ ต้นสมบูรณ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บา้นลังกาประชาสรรค์ คศ.3 55510
676 นายชัชวาลย์ ไทยเที่ยง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองปล้อง คศ.3 49220
677 ส.อ.เชาวลิต มังกรทอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบ่อน  า คศ.3 42420
678 นายธรรมนูญ หงษ์ค าดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัโพธิง์าม คศ.3 39080
679 นายชาญณรงค์ สิงห์ทอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสันตะลุง คศ.3 61710
680 นายสมยศ อ าพันศิริ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวงัก้านเหลือง คศ.3 65370
681 นายสันติ ศรีพร้อม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับเค้าแมว คศ.3 51850
682 นางฐิรัชยา ต่อชีพ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านนาโสม คศ.3 39800
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ทะเบียนคุมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชพี ไดร้บัวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งคร ู   

คร ูณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 จ านวน 1,331 คน มวีิทยฐานะที่สูงขึ้น 782 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.75
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2

683 นางศศิธร เกิดเนตร์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บา้นใหม่ทรัพยเ์จริญ คศ.3 47600
684 น.ส.มัลลิกา ปานคุ้ม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาตะแคง คศ.3 29990
685 นางพัชรา ช่วยค  าชู ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับไทร คศ.3 42420
686 นางประไพภคั กล่ินเทศ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับผาสุก คศ.3 55510
687 นายหัสพงศ์ มรกต ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดงน้อย คศ.3 55510
688 นายบุศรินทร์ หอมกล่ินยา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ นิคมล านารายณ์ คศ.3 68520
689 นางบุญเตือน สุบิน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านใหม่สามัคคี คศ.3 58390
690 น.ส.รัตน์วลี แก้วม่วง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านไร่พัฒนา คศ.3 33050
691 นายกมล ศิริสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัโคกสลุง คศ.3 69040
692 นายนิตย์ ประจงแต่ง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัหนองตามิ่ง คศ.3 63660
693 นายพีระยศ บุญเพ็ง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 26 สาย 4 ซ้าย คศ.3 47600
694 นายอุทิศ วงกะโซ่ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ไทยรัฐวทิยา 100ฯ คศ.3 58170
695 วา่ที่ร้อยตรีเสน่ห์ เอื อสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาขวาง คศ.3 49220
696 นายวเิชียร เพ็ชรไม้ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลพัฒนานิคม คศ.3 62670
697 นายสมปอง ใจเบิกบาน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสหพันธ์อา่งทอง คศ.3 35650
698 พ.จ.อ.วรีะ  ทองคง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 19 สาย 2 ขวา คศ.3 43140
699 นางนันทิยา ทองหล่อ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัหนองนา คศ.3 45360
700 นายค านึง เย็นจิตร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ พรหมรังษี คศ.3 67470
701 นางณราพรรณ จงศิริกุล ครูช านาญการพเิศษ รก. ผอ.รร. ซอย 12 สาย 4 ซ้าย คศ.3 50980
702 นางปริศนา ชูอ านาจ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ช่องสาริกา คศ.3 57280
703 นายสมเกียรติ มาลาม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดีลัง คศ.3 59950
704 น.ส.ธดิารัตน์ ยาทิพย์ ครูช านาญการพเิศษ รก. ผอ.รร. บ้านมะนาวหวาน คศ.3 65370
705 นายสุชาติ เหมหอม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองปีกนก คศ.3 44640
706 นางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าตะโก คศ.3 46850
707 นางสิริวรรณ ชุนดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าหลวง คศ.3 66420
708 นางวภิาว ีปิยกิตติไพบูลย์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลท่าหลวง คศ.3 69040
709 นายประเสริฐ สุดโลก ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเนินทอง คศ.3 47600
710 นางนวลละออ นุ่มดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบ่อคู่ คศ.3 40550
711 นายธรีะศักด์ิ รุ่งเรือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองประดู่ คศ.3 69040
712 นายศิริโรจน์ ภกัดีกลาง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง คศ.3 39080
713 นางกัลยา กระออมแก้ว ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คศ.3 47600
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714 น.ส.สรินยา ฉิมมา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหัวล า คศ.3 43890
715 นายนิติศักด์ิ กล่ินเทศ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับจ าปา คศ.3 59950
716 น.ส.อรชร โตสลุง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านทุ่งดินแดง คศ.2 30650
717 นายธวชั ธปูทอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลสระโบสถ์ คศ.3 59950
718 นายวฒันา ไชยารักษ์ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านมหาโพธิ คศ.2 33770
719 นายวชิชา เกียรติศิริ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านคลอง คศ.3 65370
720 นายวนัชัย ชอบค้าขาย ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวงัแขม คศ.3 57280
721 นายพิพัฒน์ ทองเผือก ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านด่านจันทร์ คศ.3 55510
722 นายชลอ จันทร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านยางราก คศ.3 62670
723 นางวาสนา น  าเพ็ชร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวงัตาอินทร์ คศ.3 33690
724 นายอุดม ใจดีเย็น ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสระเพลง คศ.3 67470
725 นายธรีพงษ์ ภธูร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาราบ คศ.3 31800
726 นางปภาดา จนัดาประดิษฐ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลโคกเจริญ คศ.3 46850
727 นายสังวรณ์ รักญาติ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านทะเลทอง คศ.3 54640
728 นายสมพร คล้ายวงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านโคกแสมสาร คศ.3 58390
729 นายประเสริฐ ทิวงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขารวก คศ.3 53620
730 นายสุพรต คันธสอน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวงัทอง คศ.3 64320
731 นายวเิชียร พูลพงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านกุดตาเพชร คศ.3 63660
732 นายทวศัีกด์ิ พามา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านราษฎร์บ ารุง คศ.3 58170
733 นายจ าเริญ รัตนศรี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านด่านไทยล้อม คศ.3 49220
734 นางสมศรี รัตนศรี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านปรางค์น้อย คศ.3 48320
735 นายสมพงษ์ รักษาราษฎร์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ คศ.3 52730
736 นายประดิษ ภนูบผา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าเยีย่ม คศ.3 33690
737 น.ส.วลัยพร นุ่มพินิจ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านล าสนธ ิ คศ.2 29010
738 น.ส.ลัดดาวัลย ์วรรณโสภา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองขาม คศ.3 47600
739 นายอานนท์ จ่าแก้ว ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองไทร คศ.2 30650
740 จ.ส.อ.ก าพล สุนทราเดชองักรู ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบ่อดินสอพอง คศ.3 53620
741 นางสุดใจ ตะหย่วน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองเสมา คศ.3 65370
742 นางสีเวยีง สมสิงห์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านใหม่โสพิมพ์ คศ.3 49220
743 นายฐากร ตะกรุดสงค์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านศรีเมือง คศ.3 26860
744 นางชาลิดา รักใคร่ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ชุมชนบ้านชัยบาดาล คศ.3 45990
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ทะเบียนคุมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชพี ไดร้บัวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งคร ู   
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745 นายจักรคม  วงษ์คลัง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยนา คศ.3 66290
746 นายวนิัย ป้อมด า ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองโกวทิยา คศ.3 52600
747 นายวรีะศักด์ิ ป่าสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ หมูบ่า้นปา่ไมซั้บลังกา คศ.3 65240
748 นางนัธดา ไตรรัตน์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลวัดหนองม่วง คศ.3 38280
749 นายไพรัตน์ แก้วเทพ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านล าโกฏทิอง คศ.3 33570
750 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่ามะกอก คศ.3 32310
751 น.ส.ณัฐริการ์ แก่นดีลัง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านห้วยดีเลิศ คศ.2 26300
752 นางวจิิตรา จันทกรณ์ ผอ.รร.ช านาญการ วดัศิริบรรพต คศ.2 25790
753 นางนรินทร์ฑมาศ สีบูลา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองปลาไหล คศ.3 29110
754 นายอิศเรศ สนั่นเมือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับงูเหลือม คศ.3 30480
755 น.ส.เบญจวรรณ แสงแก้ว ผอ.รร.ช านาญการ บ้านโค้งรถไฟ คศ.2 30550
756 นายรึทัย งามข า ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 16 สาย 3 ซ้าย คศ.3 29870
757 นางจิราพร เขือ่นรอบเขต ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยสะอาด คศ.3 42270
758 น.ส.อาภาภรณ์ กระโจมแกว้ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วดัมณีศรีโสภณ คศ.3 30200
759 นางรุ่งนภา เพ็ชรไม้ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองโพธิ ์ คศ.3 52580
760 นายคมพิสิฐ ทวชีาติ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสวนมะเด่ือ คศ.3 34860
761 นายสุวทิย์ ศรสวรรค์ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านคลองกลุ่ม คศ.2 29450
762 ว่าที่ ร.ต.ณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านทรัพย์เจริญ คศ.3 31340
763 นายชินวจัน์ ละออง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านห้วยเขวา้ คศ.2 33070
764 น.ส.ภทัราพร มีสวสัด์ิ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านทุ่งท่าช้าง คศ.3 38960
765 นางสมฤทัย อุดชา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาหมูมัน คศ.3 29870
766 นางกมลทิพย์ เพียรกิจนา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยสาราม คศ.3 55360
767 น.ส.วลิาวลัย์ ค าสวา่ง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองเกตุ คศ.2 25300
768 นางชนิดา สุขเพราะนา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านชอนสมบูรณ์ คศ.3 54490
769 นางกฤษณา ขุนทิศ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองตะแบก คศ.3 34200
770 นายศรัณยภ์ัทร กาญจนาคม ผอ.รร.ช านาญการ บ้านไร่ทรัพย์เจริญ คศ.2 25790
771 น.ส.อารยา อาจหาญ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองไก่ห้าว คศ.2 30550
772 น.ส.กรัณฑรัตน์ สังข์วงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านป่าเขวา้ คศ.3 31080
773 ส.ต.อ.หญิงฉันทนี โดยค าดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองส าราญ คศ.3 42270
774 น.ส.มารยาท คงเมือง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านโคกกลาง คศ.2 30000
775 นายวรีะวฒิุ อุดชา ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองจาน คศ.2 29400



ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หน่วยงาน อันดบั อัตราเงนิเดอืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชพี ไดร้บัวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งคร ู   

คร ูณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 จ านวน 1,331 คน มวีิทยฐานะที่สูงขึ้น 782 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.75
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2

776 นายวชิา  ท าเพียร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 คศ.3 58390
777 นางสมมาตร  เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 คศ.3 43310
778 นายไพโรจน์  วงับรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2 คศ.2 54150
779 นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 คศ.3 55630
780 นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 คศ.3 62690
781 นางชุลีพร  สุระโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 คศ.3 65390
782 นางอรวรรณ  ป้อมด า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 คศ.3 43160



ด่วนที่สุด 
 
 
ที ่ศธ ๐๔๑๓๐/ว 1714           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
       เลขที่ 8/1 หมู่ 1 ต ำบลชัยนำรำยณ์  
       อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐ 

 29  พฤษภำคม  2562 

เรื่อง    กำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะ ว 21/2560  

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  รำยชื่อผู้ประสงค์เข้ำร่วมประชุมกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
กำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะ ว 21/2560 ในวันเสำร์ที่ 22 
มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 (ห้องประชุมใดจะแจ้ง
ให้ทรำบต่อไปเมื่อทรำบจ ำนวนผู้ประสงค์เข้ำรับกำรประชุมแล้ว) ให้กับข้ำรำชกำรครูที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. ข้ำรำชกำรครูที่ขอเลื่อนวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษตำมหลักเกณฑ์เดิม ว 17/2552 
และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
  2. ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรก่อนวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 และมีควำม
ประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์ ว 21/2562 

3. ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2560  
  4. ข้ำรำชกำรครูที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2560   

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จึงให้โรงเรียนแจ้ง
ข้ำรำชกำรครูในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติดังกล่ำวทรำบ หำกมีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวให้จัดส่ง
รำยชื่อตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ ถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ภำยในวันที่ 
10 มิถุนำยน 2562  

  อนึ่ง ส ำหรับข้ำรำชกำรครูที่มีควำมประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐำนะครเูชี่ยวชำญตำมหลักเกณฑ์ 
ว 21/2560 ให้ขอรับค ำปรึกษำกับผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลโดยตรง 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

                               ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒         

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9900 7380 ๐๘ 0661 7117 
โทร. ๐ ๓๖77 1496   
โทรสำร  ๐ ๓๖77 ๑4๙7 



ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ
อ าเภอชยับาดาล

1 นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ บา้นหนองโกวิทยา
2 นายชนสรณ์ ภมร บา้นหนองโกวิทยา
3 นางสาวอาจรีย์ ปัน้โต บา้นหนองโกวิทยา
4 นางวัชรี  ชนะภยั บา้นซับหนิขวาง
5 นายวีระ  อิ่มใจ บา้นซับหนิขวาง
6 นายชัยวัฒน ์ บตัรทิม บา้นซับหนิขวาง
7 นางสาวสุภาพร  ฉั่วพันธ์ วัดสนทุรเทพคีรี
8 นางจิดาภทัร  เรืองพูล วัดสนทุรเทพคีรี
9 นางนลุิบล  สมอินทร์ วัดสนทุรเทพคีรี
10 นางสาววิลาสิณี  วาโย บา้นล าโกฏทิอง
11 นางสาวญาณิดา  นยิมนา นคิมล านารายณ์
12 นางพลอยพิมล  เพ็ชรยะมาตร์ นคิมล านารายณ์
13 นายดนยั  เนือ่งขันตรี นคิมล านารายณ์
14 นางสาวศันสนยี์  สินไทย นคิมล านารายณ์
15 นางวราภรณ์  อยู่วัฒนะ นคิมล านารายณ์
16 นางสาวหฤทย์ชญา  สิงหโ์ต นคิมล านารายณ์
17 นางสาววิไลวรรณ  สุวรรณสม นคิมล านารายณ์
18 นายเกียรติกุล  กวกขุนทด บา้นหนองปลาไหล
19 นายธนวัฒน ์ พูลยิ่ง บา้นเขาสมโภชน์
20 นางสาวนนัทิญา กาลเขว้า บา้นเขาสมโภชน์
21 นางสาวปยิภทัร  สุวรรณสิงห์ บา้นเขาสมโภชน์
22 นางสาวศิริพรรณ  วงศ์เสง่ียม บา้นเขาสมโภชน์
23 นายบญุชนะ  สัตตะบษุย์ บา้นเขาสมโภชน์
24 นางสาววรรณชนก  เฉลิมศาล บา้นเขาสมโภชน์
25 นางสาวจตุพร  พรานทนงค์ บา้นเขาสมโภชน์
26 นางสาวพัชรากร  กรอบทอง บา้นเขาสมโภชน์
27 นางสาวเวนกิา  ไกรส าโรง บา้นเขาสมโภชน์
28 นางจิรณี  ประกอบเสียง บา้นเกาะรัง

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

หนา้ที ่1



ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

29 นางพัชรนนัท์  โม่งแสวง บา้นเกาะรัง
30 นายธงชัย  โม่งแสวง บา้นเกาะรัง
31 นางสาวรัญชนา  ฤกษ์คง บา้นหนองบง
32 นางสาวกฤติยาณี  ม่วงแจ่ม บา้นหนองบง
33 นางกุญชลี  สีด า บา้นมะกอกหวาน
34 นางสาวสุนสิา  จาลึก บา้นมะกอกหวาน
35 นายชาตรี  ช่างเหลา บา้นหนองปล้อง
36 นางสาวณัฐชุดา  พรรณรัตน์ บา้นหนองปล้อง
37 นางสาวนธิิวดี  โตไตย์ บา้นใหม่สามัคคี
38 นางสาวรัตนาภรณ์  พูลกัน บา้นใหม่สามัคคี
39 นางวราภรณ์ จาวรรณกาศ บา้นม่วงค่อม
40 นางคณิตตา  รู้กิจนา บา้นม่วงค่อม
41 นางสาวอินดา ท้วมประเสริฐ บา้นเขายายกะตา
42 นางสาวอภสัรา โสวรรณ บา้นเขายายกะตา
43 นายฉัตรชัย ชื่นชูจิต บา้นเขายายกะตา
44 นางสาวจตุพร  สามสี บา้นเขายายกะตา
45 ว่าที่ ร.ต.จ านนัท์ เสาศิริ บา้นเขายายกะตา
46 นางสาวพรทิพย์  แก้วหล่อ บา้นเขายายกะตา
47 นางสาววรรณสร เสวกพันธ์ วัดสว่างอารมณ์
48 นางสาวธนวรรณ  ยิ้มอยู่ วัดสว่างอารมณ์
49 นายไตรภพ  แจ่มจ่าย บา้นซับไทร
50 นางสาวอาดารัตน์ วงค์ประชุม บา้นซับงูเหลือม
51 นางสาวบงัอร ปกักะทานงั ชุมชนบา้นชัยบาดาล
52 นางสาวขันธ์ศิริ  ขันตี ชุมชนบา้นชัยบาดาล
53 นายปณิธาน  เทศผล อนบุาลล านารายณ์
54 นางสาวสุดารัตน์  เพชรประไพ อนบุาลล านารายณ์
55 นางสาวภคมน  เจริญสลุง อนบุาลล านารายณ์
56 นางสาวพมิพพ์กัตร์ เปล่ียนทอง อนบุาลล านารายณ์
57 นางสาวณัฐชา  อยู่เปรม อนบุาลล านารายณ์
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58 นางสาวปทุมมาลย ์กระดาษทอง อนบุาลล านารายณ์
59 นางละมัย   แก้วศรีบตุร วัดโพธิ์งาม
60 นางสาวศิริราวรรณ์ จนัทร์ไพจติร บา้นลังกาประชาสรรค์
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อ าเภอพัฒนานิคม
61 นางสาวรติรัตน ์มีสา บา้นหนองโพธิ์
62 นายณัฐคณิน  แสงงาม บา้นหนองโพธิ์
63 นางสาววรรณิสา  ขันเงิน บา้นหนองโพธิ์
64 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพยาภรณ์  วรรยางกูล บา้นหนองโพธิ์
65 นางสาวกรรณิการ์  อุบลกิจ ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
66 นางสาวศิวพร  แปน้ขอม ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
67 นางสาวกิง่กาญจนา  ยน่มรรคา ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
68 นางสาวปาริชาติ  สุจริต วัดโคกสลุง
69 นางสาวพรทิพย์  สีผาย วัดโคกสลุง
70 นางสาวจันทนา  แก้วบดุดี วัดโคกสลุง
71 นางสาวชนดิา  เกตุนชุ วัดโคกสลุง
72 นางสาวเกษสุรางค์  เกตุอยู่ วัดโคกสลุง
73 นายธีรณัฐ  สีดา วัดโคกสลุง
74 นางสาวจินตนา  สาโมทย์ ช่องสาริกา
75 นายธนาสิทธิ์  ตันเจริญ ช่องสาริกา
76 นางสาวเกศกนก  จันทร์แสง ช่องสาริกา
77 นางศิริพรรณ  เคนบปุผา ช่องสาริกา
78 นางสาวกฤติกา  ศรนกิร บา้นดีลัง
79 นายกิติกร  มะโนสา บา้นดีลัง
80 นางสาวปาจรีย์  วายโสกา บา้นสวนมะเด่ือ
81 นางศิริภรณ์  อมรรัตนชัย บา้นสวนมะเด่ือ
82 นายวรวรรธน ์ ศรีพรมมา บา้นสวนมะเด่ือ
83 นายพีระยุทธ  พรมมะลิ บา้นสวนมะเด่ือ
84 นางสาวปาทิตตา  คล้ายทิพย์ วัดด ารงบลุ
85 นายไทยรัฐ  ยนต์วิสูตร วัดด ารงบลุ
86 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์  อินเฉลียว บา้นเขาขวาง
87 นายอนชุา  สามุงคุณ บา้นเขาขวาง
88 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวี  ค าแกว้ บา้นเขาขวาง

หนา้ที ่4



ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

89 นายนพรัตน ์ สลุงใหญ่ บา้นสหพันธ์อ่างทอง
90 นายอนนัต์เดช  เรือนเงิน ชุมชนบา้นแก่งเสือเต้น
91 นางสาวรัตนมณี  ประดับมุข พรหมรังษี
92 นางสาวกญัญาภัค  นันตะภาพ พรหมรังษี
93 นางสาวณิชาภา  บรูณพงษ์ พรหมรังษี
94 นางสาววรรณศิกาญจน์  ทองใส พรหมรังษี
95 นายฉัฐพิพัฒน ์ สืบเพ็ง พรหมรังษี
96 นายอนสุรณ์  นารถ พรหมรังษี
97 นางสาววิภาวดี  ชัยชนะ พรหมรังษี
98 นางสาวณัฎฐา  กระต่ายจันทร์ พรหมรังษี
99 นายปรัชญา  ขาวราศรี พรหมรังษี
100 นางสาวณิชาภา  สมัครลาน น้ าสุดวิไลประชาสรรค์
101 นางสาวกันย์สิน ี อินทร์ศรี น้ าสุดวิไลประชาสรรค์
102 นางสาวปณุณดา สืบเพ็ง น้ าสุดวิไลประชาสรรค์
103 นางสาววัชรีย์ ทองอินทร์ วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
104 นางลัดดา  ไก่ฟ้า วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
105 นางศรินธร  สิงหศั์กด์ิดี วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
106 นางสาวจารุวรรณ ไม้เล้ียง วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
107 นายเบญ็จม์  ค าเมือง วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
108 นางสาวสุธาสิน ี เหนีย่วสลุง วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
109 นางสาวจินตหรา แก้วเพียร วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
110 นายณัฐพล  เลิศนนั วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
111 นางเสาวลักษณ์  จ ามัน่ อนบุาลพัฒนานคิม
112 นายสุชานนท์  ใจธรรม อนบุาลพัฒนานคิม
113 นางสาววรรวิสา  สุพรม อนบุาลพัฒนานคิม
114 นางสาวเบญจพร  วรรณพัฒ อนบุาลพัฒนานคิม
115 นางศิประพร สัมฤทธิ์ผ่อง บา้นซับโศก
116 นายชัยรัตน ์เขาแก้ว บา้นซับโศก
117 นางสาวลัลน์ณภัทร สิริภัทรนันท์ บา้นซับโศก
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118 นายปริญญา  นสิดล บา้นหว้ยสะอาด
119 นางสาวพัชรี ชุ่มเมืองอินทร์ บา้นหว้ยสะอาด
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อ าเภอท่าหลวง
120 นางสาวอารยา  ปยิะธิดา บา้นหนองจาน
121 นางสุธีรัตน ์ ผาผาย บา้นท่ากรวด
122 นางสาวมนสิน ี สุวรรณเทน บา้นท่ากรวด
123 นางสาวจุฬารัตน ์ อิ่มใจ บา้นท่ากรวด
124 นายวินยั  หลาบงาม บา้นท่ากรวด
125 นางสาวชมพูนทุ  จันทร์สวน บา้นท่ากรวด
126 นางสาวธิดารัตน ์ สมใจรัก บา้นท่ากรวด
127 นางสาวอัญชลี  โพธิ์พฤกษ์ บา้นท่ากรวด
128 นางสาวอุไรวรรณ  คล้ายนาค บา้นซับจ าปา
129 นายอนรุิทธ์  แพโกเศรษฐ บา้นซับจ าปา
130 นายธวัชชัย  อุเบกขจิตร บา้นซับจ าปา
131 นางสาววาสนา  สูงชัยภมูิ บา้นหนองประดู่
132 นางสาวอรุณน ี ชนะชัย บา้นหนองประดู่
133 นางสุมาลี  ประเสริฐสัง บา้นหนองประดู่
134 นางสาวอภชิญา  ศรีไสยา บา้นหนองประดู่
135 นางสาวสุรีภรณ์  ผลพรต บา้นหนองประดู่
136 นางสาวอภชิญา  ชื่นชอบ บา้นหนองประดู่
137 นางสาวฉันทวรรณ  หาภกัดี อนบุาลท่าหลวง
138 นางปวีณา  กงเกียน อนบุาลท่าหลวง
139 นางสาวรสสุคนธ์  เต็มเขียว อนบุาลท่าหลวง
140 นางสาวจิราพร  มะลิเสือ อนบุาลท่าหลวง
141 นางสาวพิมพ์พันธุ์  ดวงจิตร์ อนบุาลท่าหลวง
142 นายเชิงชาย  อาภรณ์รัตน์ อนบุาลท่าหลวง
143 นางพิชฎา  สิงหท์อง อนบุาลท่าหลวง
144 นางสาววราภรณ์  เพ็งบญุ อนบุาลท่าหลวง
145 นางสาวธัญญานชุ  พุฒจีบ อนบุาลท่าหลวง
146 นางสาวธัญวลัย  กองพล อนบุาลท่าหลวง
147 นางสาวมณีพร  วงษาไชย อนบุาลท่าหลวง
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148 นางสาวอมรรัตน ์ อ้วนไตร อนบุาลท่าหลวง
149 นางศิริลักษณ์  บญุศรี บา้นโปง่สวองคีรีวรรณ์
150 นางสาวสุขสันต์  จันทร์อินทร์ บา้นบอ่คู่
151 นางเดือนเพ็ญ  แก้วคง บา้นหวัล า
152 นางศศิประภา  ฤทธิเดช บา้นหวัล า
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อ าเภอสระโบสถ์
153 นางสาวลักษณ์ภทัร  โอชารส บา้นหว้ยใหญ่
154 นางสาวฐิติมน  นบุญุมา บา้นหว้ยใหญ่
155 นางสาวสาวิตรี  ประทุมตรี บา้นหว้ยใหญ่
156 นางสาวสุภาพรรณ  บญุสิมมา บา้นหว้ยใหญ่
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อ าเภอโคกเจริญ
157 นางสาวอรวรรณ  จันทร์ดี บา้นหนองมะค่า
158 นางสาวณัฎฐ์ชริน  พมิลพรรณ บา้นหนองมะค่า
159 นายธรรมนญู  คงพันปี บา้นหนองมะค่า
160 นางมัญณิศตรา  คงพันปี บา้นหนองมะค่า
161 นางสาวสุชาวดี  กางถิ่น บา้นเขาราบ
162 นางสาวพรพรรณ  ขันแก้ว บา้นเขาราบ
163 นางสาวกล่ินผกา  สาลีเรือง บา้นเขาราบ
164 นายอนสุรณ์  พัดเย็น บา้นเขาราบ
165 นางสาวนติยา  ทองมัง่ บา้นยางราก
166 นางสาวศิริลักษณ์  ทองวงศ์ษา บา้นยางราก
167 นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์ บา้นยางราก
168 นางวิภา  แสงรอด บา้นยางราก
169 นางสาววิมลสิริ  ใจเฉื่อย บา้นยางราก
170 นางสาวอรอุมา  วงษ์ชาลี บา้นโคกแสมสาร
171 นายธนาพงค์  ค าศรี บา้นโคกแสมสาร
172 นางปาริชาติ  ทองแถม บา้นโคกแสมสาร
173 นางสาวพิมลพร  พหลยุทธ บา้นสระเพลง
174 นายเกษมศักด์ิ  มีดี บา้นพุกะชัด
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ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

อ าเภอหนองมว่ง
175 นางจันทร์เพ็ญ  หงษ์พรหม บา้นชอนสมบรูณ์
176 นางสาวสุนสิา  นลิบตุร บา้นชอนสมบรูณ์
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ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

อ าเภอล าสนธิ
177 นางสาวชฎาภรณ์ เหลือช่าง บา้นวังทอง
178 นางรัศมี  ยิ่งธนโชติ บา้นวังทอง
179 นายสุดเขต  อิ่มลา บา้นวังทอง
180 นางสาววินติยา  ตะกุดแจ่ม บา้นวังทอง
181 นางปองศิริ  อินบวัทอง บา้นวังทอง
182 นางสาวนภสันนัท์  ภูพ่ิจิตร บา้นวังทอง
183 นางสาวสุรัตน ์ คร้ึมค้างพูล บา้นวังทอง
184 นายณัฐกฤต  สิทธิเลาะ บา้นวังทอง
185 นายธวัชชัย  เพ็ญสุริยะ บา้นวังทอง
186 นางสาวมนสันนัท์  ชอบมะรัง บา้นวังทอง
187 นางสาวร าพึง  รักษาสัตย์ บา้นวังทอง
188 นางเสาวลักษณ์  วรชิน ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

189 นายวิเชียร  โตแย้ม ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

190 นายคณวัฒน ์ แก้วประไพ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

191 นายนรภทัร  ศรีสมบติั ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

192 นางสาวสุชาดา  อู่เงิน ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

193 นางสมักด์ิ  ทวีขวัญ บา้นปรางค์นอ้ย
194 นางสาวศศิลักษณ์  ศรีวรรณ บา้นปรางค์นอ้ย
195 นางสาวราตรี  ใจเท่ียง บา้นปรางค์นอ้ย
196 นายปฐมพงษ์  รินเชื้อ บา้นปรางค์นอ้ย
197 นางสาวจินตนา  สารีกิจ บา้นปรางค์นอ้ย
198 นางสาวจิราภรณ์  กุลชนะรงค์ บา้นปรางค์นอ้ย
199 นายอนชุิต  สังข์วิจิตร บา้นปรางค์นอ้ย
200 นางจินตนา  เคยการ บา้นปรางค์นอ้ย
201 นายเริงศักด์ิ  เติมขุนทด บา้นปรางค์นอ้ย
202 นางสาวอภริดา  ชุ่มตะคุ บา้นปรางค์นอ้ย
203 นายทินกฤต  เที่ยงธรรม บา้นปรางค์นอ้ย
204 นางสาวสกลสุภา  บตุรศรี บา้นปรางค์นอ้ย
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ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

205 นางสาวอัญชลี  จับจิตต์ บา้นเขารวก
206 นางสาวนริมล  วรรณกูล บา้นเขารวก
207 นางสิริพร  คงเขียว หมูบ่า้นปา่ไม้ซับลังกา
208 นางสาวธัญชนก  ทองดี หมูบ่า้นปา่ไม้ซับลังกา
209 นายสิทธิพงษ์  สุริยะศรี หมูบ่า้นปา่ไม้ซับลังกา
210 นางสาววาสนา  พุ่มชม อนบุาลอ าเภอล าสนธิ
211 นางสาวอัญชลี  โสภา อนบุาลอ าเภอล าสนธิ
212 นางสาวนริศรา บญุประดิษฐ บา้นราษฎร์บ ารุง
213 นางสาวชัชฎาภรณ์ จิระพรพาณิชย์ บา้นราษฎร์บ ารุง
214 นายภากร  ดงเจริญ บา้นราษฎร์บ ารุง
215 นางสาวจันจิรา  จานปญัญา บา้นราษฎร์บ ารุง
216 นายกอบชัย  สมพงษ์ บา้นราษฎร์บ ารุง
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ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
217 นางอัจรา พลประเสริฐ วัดหวัส าโรง
218 นางกาญจนา  บญุไว วัดหวัส าโรง
219 นายวิทยา  หรัิญพงษ์ วัดคลองเม่า
220 นางสาวศิริพร  กอนวงศ์ บา้นโคกกะเทียม
221 นางจิรรัตน ์ ชื่นชวน บา้นสระเตย
222 นางสาวสุวารี  ปอ้มเกษตร์ บา้นสระเตย
223 นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ อนบุาลลพบรีุ
224 นางกฤษณา  ชื่นสกุล วัดหนองบวัขาว
225 นางสาววิไลรัตน ์ยิ้มไพบลูย์ เมืองใหม่ฯ

สพม.5
226 นายดุลชิตร์  มงคล ชัยบาดาลพิทยาคม
227 นายปญัญา สูตรสุข ชัยบาดาลพิทยาคม
228 นางสาวพิชญา  ค าแก้ว ชัยบาดาลพิทยาคม
229 นางสาวกัญญภคั  ลออ ชัยบาดาลพิทยาคม

คณะท างาน
230 นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ สพป.ลพบรีุ เขต 2
231 นายณรงค์  พิบลูรัตนสังข์ บา้นหนองมะค่า
232 นายธีรพงษ์  ภธูร บา้นเขาราบ
233 นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแกว้ วัดมณีศรีโสภณ
234 นางสาวรัตติยา พงษ์ปลัด บา้นด่านไทยล้อม
235 นางอรอนงค์  เดชสนธิ สพป.ลพบรีุ เขต 2
236 นายพชร  ล้ิมไธสง สพป.ลพบรีุ เขต 2
237 นายสุรชาติ บญุอนนัต์ สพป.ลพบรีุ เขต 2
238 นางชญารัตน ์บญุอนนัต์ สพป.ลพบรีุ เขต 2

นางนภพร กุลอธิวรโชติ สพป.ลพบรีุ เขต 2
นางสาววรนชุ  ถมมา สพป.ลพบรีุ เขต 2
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ที่ ชือ่ - สกุล โรงเรียน ลายมอืชือ่ เวลามา ลายมอืชือ่ เวลากลับ

บัญชลีงเวลาขา้ราชการครูเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิวิทยฐานะ ว 21/2560

วันเสาร์ที่   22   มถุินายน  พ.ศ.  2562
ณ หอประชมุสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2
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การอบรมเชิงปฏิบัติการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖)  

วันเสาร์ที่ ๒๒  มิถุนายน  2562 
ณ  หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท  ชวนปญัโญ)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต ๒  

 
วันที่และเวลา ๐8.0๐ –  

๐๘.5๐ น. 
09.0๐ – ๐๙.15 น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑5.3๐ น. 

 
๒2 มิถุนายน 2562 

 
ลงทะเบียน 

 
พิธีเปิดและบรรยาย

พิเศษ 
โดย 

รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี  เขต ๒ 

 

 
เรื่อง การขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมิน 
วิทยฐานะ ว ๒๑/๒๕๖๐ 

 
โดย 

 
นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และคณะ 

 
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 
 

 

 
การบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน  ชั่วโมงการ

ปฏิบัติงาน ชั่วโมงการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
(ID PLAN) และการบันทึก 

PLC  (แทนโปรแกรมท่ี
ยกเลิก) ในการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ 

(ว ๒๑/๒๕๖๐) 
โดย 

นางสาวอาภาภรณ์ กระโจม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

วัดมณีศรีโสภณ  
และ 

นางสาวรัตติยา  
พงษ์ปลัด 

ครู โรงเรียน 
บ้านด่านไทยล้อม  

 
แนวทางการจัดเก็บ

เอกสาร หลักฐานตาม
ตัวชี้วัด  

3 ด้าน 13 ตัวชีว้ัด 
 

โดย 
 

นายณรงค์  
พิบูลรัตนสังข์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านหนองมะค่า  

และ 
นายธีรพงษ์ ภูธร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเขาราบ 

 

หมายเหตุ    1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. – 10.45 น. 
   2. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม     



  

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม 
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560 

 
 
 

วันเสาร์ที่  22  มิถุนายน  2562 
ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 
 
 

************************************************** 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

************************************************** 



 

 
แบบบันทกึชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ชั่วโมงสอนตามตารางสอน)/งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น) ของ ................................................................. 
 

ปีการศึกษา :           ภาคเรียนที่ :      สัปดาห์ท่ี : กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  
วัน เดือน ปี ของสัปดาห์  : วันแรกของสัปดาห์ :                                           วันสุดท้ายของสัปดาห์ : 
ชื่อวิชาท่ีสอน                                                     รหัสวิชา      
 

จ านวนคาบต่อหลักสูตร : 

ลักษณะการสอน   สอนตามตารางสอน                 สอนแทน                     สอนซ่อมเสริม                 วิทยากรหลกั 
                        วิทยากรประจ ากลุ่ม                  สาธิต                          สอนปรับพืน้ฐาน             อื่นๆ....................... 

 

วัน เดือน ปี  ประเภทของงาน การปฏิบัตหิน้าท่ี ผู้รับรอง 

 
จันทร์ 

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

 ปฏิบัติงานสายการสอน - ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตามตารางสอน/สอนแทน จ านวน.......ชม  

 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

- homeroom/กิจกรรมหน้าเสาธง จ านวน.......ชม  

- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.......ช.ม. 
 

- ไปราชการ/ประชุม/อบรม/วิทยากร/อื่นๆ จ านวน.......ช.ม.  

 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น - กิจกรรม..................................................... จ านวน.......ช.ม.  
 

อังคาร 
 

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

 ปฏิบัติงานสายการสอน - ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตามตารางสอน/สอนแทน จ านวน.......ชม  

 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

- homeroom/กิจกรรมหน้าเสาธง จ านวน.......ชม  

- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.......ชม 
 

- ไปราชการ/ประชุม/อบรม/วิทยากร/อื่นๆ จ านวน.......ชม  

 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น - กิจกรรม..................................................... จ านวน.......ชม  
 

พุธ 
 

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

 ปฏิบัติงานสายการสอน - ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตามตารางสอน/สอนแทน จ านวน.......ชม  

 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

- homeroom/กิจกรรมหน้าเสาธง จ านวน.......ชม  

- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.......ชม 
 

- ไปราชการ/ประชุม/อบรม/วิทยากร/อื่นๆ จ านวน.......ชม  

 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น - กิจกรรม..................................................... จ านวน.......ชม  
 

พฤหัสบดี 
 

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

 ปฏิบัติงานสายการสอน - ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตามตารางสอน/สอนแทน จ านวน.......ชม  

 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

- homeroom/กิจกรรมหน้าเสาธง จ านวน.......ชม  

- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.......ชม 
 

- ไปราชการ/ประชุม/อบรม/วิทยากร/อื่นๆ จ านวน.......ชม  

 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น - กิจกรรม..................................................... จ านวน.......ชม  
 

ศุกร์ 
 

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

 ปฏิบัติงานสายการสอน - ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตามตารางสอน/สอนแทน จ านวน.......ชม  

 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

- homeroom/กิจกรรมหน้าเสาธง จ านวน.......ชม  

- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.......ชม 
 

- ไปราชการ/ประชุม/อบรม/วิทยากร/อื่นๆ จ านวน.......ชม  

 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น - กิจกรรม..................................................... จ านวน.......ชม  
 มีต่อด้านหลัง  



 

 

วัน เดือน ป ี ประเภทของงาน การปฏิบัตหิน้าท่ี ผู้รับรอง 

 
เสาร์ 

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

 ปฏิบัติงานสายการสอน 
- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.........ชั่วโมง  

 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.........ชั่วโมง  

- ไปราชการ/ประชุม/อบรม/วิทยากร/อื่นๆ จ านวน.........ชั่วโมง  

 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น - กิจกรรม..................................................... จ านวน.........ชั่วโมง  
 

อาทิตย์ 
 

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

 ปฏิบัติงานสายการสอน 
- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.........ชั่วโมง  

 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

- ปฏิบัติงาน................................................... 
  ................................................................... 
  ................................................................... 

จ านวน.........ชั่วโมง 
 

- ไปราชการ/ประชุม/อบรม/วิทยากร/อื่นๆ จ านวน.........ชั่วโมง  

 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น - กิจกรรม..................................................... จ านวน.........ชั่วโมง  
 

สรุปจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน สายงานการสอน 
 

สรุปจ านวนเวลาสอนตามตารางสอน :                                       ช่ัวโมง นอกเวลาราชการ 
สรุปจ านวนชั่วโมงงานสนบัสนนุ :                                    ช่ัวโมง               ช่ัวโมง นาที 
สรุปจ านวนชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น :                                   ช่ัวโมง               ช่ัวโมง นาที 

 
 
 
           ลงชื่อ.............................................ผู้บันทึก                          ลงชื่อ..........................................ผู้รับรอง 
               (………………………………………..)                   (………………………………….) 
                   ต าแหน่ง  ครูช านาญการ           ผู้อ านวยการโรงเรียน………………….……………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางในการบันทึกเอกสาร  
------------------------------------- 

 1. การบันทึกวันในแต่ละสัปดาห์ให้เริ่มต้นวันแรกเป็นวันจันทร์ วันสดุท้ายของสัปดาหเ์ป็นวันอาทิตย์ 
 2. ขั้นตอนการบันทึกช่ัวโมงการปฏิบัติงาน ท าดังนี ้

 
  

  กรอก วัน/เดือน/ปี  ที่ปฏิบัติงานตามจริง  เช่น “16 พ.ค. 62”  
  ประเภทของงาน ปฏิบัติงานสายการสอน  ได้แก่  คาบสอนตามตารางสอน  คาบลูกเสือฯ คาบชุมนุม และคาบวิชา IS  

โดยบันทึกสรุปรวมว่า ในแต่ละวันสอนไปท้ังหมดกีค่าบ ไมต่้องแจงรายละเอียด   
ตัวอย่างการบันทึก   “สอนตามตารางสอน จ านวน...4...คาบ”  และให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รับรอง แต่ส าหรบั 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้หัวหน้าวิชาการหรือรองฝ่ายวิชาการ รับรอง 
  ประเภทของงาน  งานสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้  ได้แก่  การปฏิบัติหน้าท่ีฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 

จากโรงเรียน  เช่น ครูที่ปรึกษา หวัหน้าระดับ  หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้างานพยาบาล/อนามัย เป็นต้น  และ คณะกรรมการที่สังกัดตามฝ่าย/กลุม่งานต่างๆ ดังท่ีกลา่วมาแล้ว  

            ตัวอย่างการบันทึก     
1) “homeroom/กิจกรรมหน้าเสาธง  ....1….. คาบ”  

และให้หัวหน้าระดับรับรองกรณีครูมาไม่ทันกิจกรรม/ลาป่วย/ลากจิ/ไปราชการ  ไมต่้องบันทึกจ านวนคาบ  ถ้านัด  
homeroom ตอนเย็นต้องไม่ทับซอ้นกับคาบในตาราง ต้องหลัง 15.30 น. สามารถบันทึกไดต้ามจริง การเยี่ยมบ้านใช้เวลา 
ตามจริงที่ปฏบิัติ บันทึกเป็นช่ัวโมง  เพราะเป็นนอกเวลาราชการ  หรือกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ทีม่กีารขออนุญาตจาก
ฝ่ายบรหิารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานแล้ว 

2) “ปฏิบัติงาน   ฝ่ายทะเบียน   จ านวน..3..คาบ ” หรือ “ประชาสัมพันธ์ จ านวน..2..คาบ” 
(เนื่องจากเราก าหนดเป็นคาบตามตารางสอน  ถ้าครูบันทึกเป็นช่ัวโมง แสดงว่า ท างานเลยคาบสอน และเข้าสอนช้า)   

  หรือ “คุมสอบกลางภาค จ านวน 5 ชั่วโมง” หรือ “จัดเตรียมสถานที่หอประชุม” 
 (แต่กรณีคมุสอบต่างๆ หรือปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการให้บันทึกเปน็ช่ัวโมงได้)  *** ระบุหน่วยของเวลาให้ชัดเจน 
            3)  “ไปราชการ/ประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/อ่ืน จ านวน...6...ชัว่โมง” 
    (ระยะเวลาตามหนังสือขอไปราชการ/ค าสั่งไปราชการ/บันทึกข้อความ)  แล้วกลับมารายงานการไปราชการภายใน 3 วันท าการ 
 *** ในการรับรองให้พิจารณาฝา่ย/งานขึ้นตรงกับใครใหผู้้นั้นรับรอง  เช่น  หัวหน้างานทะเบียน ให้รองฯ วิชาการรับรอง 
กรรมการในงานทะเบียน ให้หัวหน้าทะเบียนรับรอง  แต่ถ้างานนั้นผู้อ านวยการมอบหมายโดยตรงให ้ผอ. รับรอง 
  ประเภทงาน ตอบสนองนโยบายและจดุเน้น  เป็นคาบ/ช่ัวโมงท่ีนอกเหนือจากข้อ  และ  เช่น  คาบลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้  โรงเรียนคาร์บอนต่ า  โรงเรยีนสิ่งแวดล้อม  โรงเรยีนสีขาว โรงเรียนวิถีพุทธ  อ่านออกคิดเลขเก่ง  เป็นต้น   
เน้นนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดหรือจุดเน้นของโรงเรียน  แตต่้องไม่ซ้ าซ้อนกับคาบ/ชั่วโมง ในข้อ  
และ    ตัวอย่างการบันทึก   “กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ จ านวน..1..คาบ ” รับรองโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 หมายเหตุ   เอกสาร เน้นการบันทึกปริมาณงานของช่ัวโมงในการปฏิบัติงาน ส่วนรายละเอียด 

คุณภาพดูงานผลการปฏิบัติงาน/บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน/บันทึกรายงานการไปราชการ/ 
ร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน/ภาพกิจกรรม/ค าสั่ง/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

 

 



บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  อาเซียน  ภาคเรียนที่ 1 /2561 

ชื่อ-สกุล  นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ  ระดับการศึกษาที่สอน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 
ที ่ วัน/เดือน/ปี รายการที่ปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน จ านวน

ชั่วโมง 
รหัส* 

1 9 ส.ค .61 ประชุมวางแผน เตรียมการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน เช่น 
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ชุดการ
แสดง ฯลฯ 

สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การ
แสดงที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
วันอาเซียน มีความพร้อม 

3  

2 10 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมฐานความรู้
ประเทศลาว  

เพ่ือให้นักเรียนได้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้ สร้างความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียน ด้านภาษา การแต่ง
กาย อาหาร ลักษณะ
การเมืองการปกครอง 

6  
 
 
 
 
 
 

3 11 ส.ค. 61 สรุปผลการจัดกิจกรรม
ฐานความรู้ประเทศลาว  

ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเข้ารวมกิจกรรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนด้วยกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย 

1  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                             ลงชือ่ 

 
(นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ) 

ผู้บันทึกข้อมูล 
 
ความเห็นหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม   ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
..................................................................   ………………………………………………………………… 
...................................................................   .......................................................................... 
        
ลงชื่อ...........................................................   ลงชื่อ.................................................................. 
    (นางสาวโศภิดา  ธนานุวฒัน์พงศ์.)                (นางเพ็ญศิริ  คีมทอง.) 
            หวัหน้าโครงการ/กิจกรรม                 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
                 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 การประชุมวางแผนฯ ต้องไม่ซ ้าซ้อนกับตารางสอน  
       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ต้องไม่มี่ชั่วโมงสอนในวันดังกล่าว  
        
  



บันทึกการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรยีนที่ 1 /2561 

ชื่อ-สกุล  นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ  ระดับการศึกษาที่สอน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 
ที ่ วัน/เดือน/ปี รายการที่ปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน จ านวน

ชั่วโมง 
รหัส** 

1 6 ส.ค.2561 เตรียมงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นไทย ของเล่น
วิทยาศาสตร์ 
“โทรศัพท์ แก้วกาแฟ” 

วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ใน
การด าเนินงานจัดกิจรกรรมมี
ความพร้อม 

2  

2 7 ส.ค. 
2561 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นไทย ของเล่นวิทยาศาสตร์ 
“โทรศัพท์ แก้วกาแฟ” 

- นักเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของเล่นวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์แก้วกาแฟ  
- นักเรียนทดลองและสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การ
เดินทางของเสียงผ่านตัวกลาง
คือเชือก 

1  
 
 
 
 
 
 
 

3 7 ส.ค.2561 สรุปผลการด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
ของเล่นวิทยาศาสตร์ 
“โทรศัพท์ แก้วกาแฟ” 

ครูและนักเรียนร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเล่น
วิทยาศาสตร์ โทรศัพท์แก้ว
กาแฟ นักเรียนได้ทดลองและ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เกิดทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเข้าใจ
การเดินทางของเสียงผ่าน
ตัวกลางคือเชือก 
 

30 
นาท ี

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



     ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม    
 

  

  

  



 
 

                                ลงชื่อ 
 

(นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ) 
ผู้บันทึกข้อมูล 

 
 

 
ความเห็นหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม   ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
..................................................................   ………………………………………………………………… 
..................................................................   ............................................................... ............. 
 
ลงชื่อ...........................................................   ลงชื่อ.................................................................. 
    (นางสาวสุกานดา  บัวค า)       (นางเพ็ญศิริ  คีมทอง)  
  หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม               ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
                  



บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาชีพ (Professional Community : PLC)  
โรงเรียน................................................ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม :  
 
ครั้งที ่:             วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : สถานที่ : 
ภาคเรียนที ่: ปีการศึกษา :      จ านวนเวลา :            ชั่วโมง           นาท ี
บทบาท 
  ครูผู้สอน (Model Teacher)   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) 
  ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)    ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor) 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้                       คน ผู้น า PLC 

……………………………………………….…………….…….. 1. 5. 
2. 6. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบหมาย 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

3. 7. 
4. 8. 

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา 
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

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

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

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

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

สาเหตุของปัญหา 
 

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

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

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

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

ความรู้/หลักการที่น ามาใช้ 
 

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

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

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

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

แนวทางการแก้ปัญหา 

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

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

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

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

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

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

การออกแบบกิจกรรม/
เครื่องมือ/วิธีการเพื่อ

แก้ปัญหา 

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

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

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

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

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

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



กิจกรรมที่ท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 

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

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

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

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

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

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

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน
ประกอบการ PLC 

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

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

.......................................................................................................................... ........ 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น าPLC          ลงชื่อ..........................................ผู้รับรอง 
     (……………………………………..)                      (……………………………………..) 
 ต าแหน่ง ......................................                     หวัหน้างานวิชาการ (ถ้ามี) 

 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................................... 
 

** แนบหลักฐาน ร่องรอย ภาพถ่ายกิจกรรม และผลการด าเนินกิจกรรมประกอบ  



บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community : PLC)  
โรงเรียน ชายขอบ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 
 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O - NET 
 
ครั้งที ่: 1           วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 25 กรกฎาคม 2561 สถานที่ :ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่:1 ปีการศึกษา :2561      จ านวนเวลา :     2       ชั่วโมง           นาท ี
บทบาท 
  ครูผู้สอน (Model Teacher)   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) 
  ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)    ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor) 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   8   คน ผู้น า PLC 

นาง ก. 1. นาง ก. 5. นาย จ. 
2. นางสาว ข. 6.นางสาว ช. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบหมาย 

………………………….……-…………………………………. 
……………………………………………………………………. 

3. นาย ค. 7.นาย ซ. 
4. นาง ง. 8.นางสาว ฌ. 

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา 
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

....ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบโอเนตยังไม่อยู่ในระดับที่พอใจ 

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

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

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

สาเหตุของปัญหา 
 

...นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์....................................................................... . 

...นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่เป็น……………………………………………………………………….. 

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

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

ความรู้/หลักการที่น ามาใช้ 
 

- ทฤษฎีการสอนของกาเย่ซึ่งมีแนวคิดว่าการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนและผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปยาก 
- แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของผู้เรียนแต่คนละคนว่ามีความแตกต่าง
กันผู้เรียนจะสามารถเรียนเนื้อหาในหน่วยย่อยต่างๆได้โดยใช้เวลาเรียนที่ต่างกัน 
- ทฤษีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู้ด้วยการกระท าโดยมีการเสริมแรง 
 

แนวทางการแก้ปัญหา 

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

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

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

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

การออกแบบกิจกรรม/ 
เครื่องมือ/วิธีการ 
เพื่อแก้ปัญหา 

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

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

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

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

 



กิจกรรมที่ท า 

- ร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการจัดกลุ่ม 
- น าเครื่องมือ เช่นแบบทดสอบ/แบบฝึกมาใช้ในคาบสอน/คาบติวโอเนตและอ่ืนๆ 
- วิเคราะห์นักเรียนเพ่ือจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน 
- ให้การจัดกิจกรรมสอนเสริมมีการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนมีแรง
กระตุ้นในการเรียน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 

- น าเครื่องมือไปทดสอบและประมวลผล 
 
 
 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน
ประกอบการ PLC 

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

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

.......................................................................................................................... ........ 
 
ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก          ลงชื่อ..........................................ผู้รับรอง 
       (นางสาว ฌ...........................)                   (……………………………………..) 
        ต าแหน่ง ครูช านาญการ                           หัวหน้างานวิชาการ  (ถ้ามี) 

 
 
 

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

 ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 
 

** แนบหลักฐาน ร่องรอย ภาพถ่ายกิจกรรม และผลการด าเนินกิจกรรมประกอบ  



บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community : PLC)  
โรงเรียน ชายขอบ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 
 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเนต 
 
ครั้งที ่: 10           วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม :  3  ตุลาคม  2561 สถานที่ :ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่:1 ปีการศึกษา :2561      จ านวนเวลา :     2       ชั่วโมง           นาท ี
บทบาท 
  ครูผู้สอน (Model Teacher)   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) 
  ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)    ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor) 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   8   คน ผู้น า PLC 

…………………………………………………………………… 1. นาง ก. 5. นาย จ. 
2. นางสาว ข. 6.นางสาว ช. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบหมาย 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

3. นาย ค. 7.นาย ซ. 
4. นาง ง. 8.นางสาว ฌ. 

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา 
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

....ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบโอเนตยังไม่อยู่ในระดับที่พอใจ 

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

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

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

สาเหตุของปัญหา 
 

...นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์....................................................................... . 

...นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่เป็น……………………………………………………………………….. 

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

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

ความรู้/หลักการที่น ามาใช้ 
 

- ทฤษฎีการสอนของกาเย่ซึ่งมีแนวคิดว่าการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนและผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปยาก 
- แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของผู้เรียนแต่คนละคนว่ามีความแตกต่าง
กันผู้เรียนจะสามารถเรียนเนื้อหาในหน่วยย่อยต่างๆได้โดยใช้เวลาเรียนที่ต่างกัน 
- ทฤษีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู้ด้วยการกระท าโดยมีการเสริมแรง 
 

แนวทางการแก้ปัญหา 
- สร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
- จัดกลุ่มนักเรียนโดยใช้ระบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 

การออกแบบกิจกรรม/ 
เครื่องมือ/วิธีการ 
เพื่อแก้ปัญหา 

- วางแผนการ 
- ด าเนินการตามแผน 
- ตรวจสอบ 
- ประเมินผล 
 
 

 



กิจกรรมที่ท า 

- ร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการจัดกลุ่ม 
- น าเครื่องมือ เช่นแบบทดสอบ/แบบฝึกมาใช้ในคาบสอน/คาบติวโอเนตและอ่ืนๆ 
- วิเคราะห์นักเรียนเพ่ือจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน 
- ให้การจัดกิจกรรมสอนเสริมมีการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนมีแรง
กระตุ้นในการเรียน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 

- น าเครื่องมือไปทดสอบและประมวลผล 
 
 
 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 

-ด าเนินกิจกรรมสอนเสริมโอเนตตามปกติ 
-จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม ที่นักเรียนได้คะแนนน้อยที่สุด    น าสื่อเข้ามาใช้ให้
หลากหลาย 
-มีการประเมินผลเป็นระยะ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน
ประกอบการ PLC 

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

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

.......................................................................................................................... ........ 
 
ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก          ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง 
       (นางสาว ฌ............................)                      (………………….……………………..) 
        ต าแหน่ง ครูช านาญการ                           หัวหน้างานวิชาการ  (ถ้ามี) 

 
 
 

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

 ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

** แนบหลักฐาน ร่องรอย ภาพถ่ายกิจกรรม และผลการด าเนินกิจกรรมประกอบ  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

 
 
 
 

 
โดย 

 
ชื่อ........................................................นามสกุล.................................. 

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน.................................................................... 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา............................................................ 

 
 



 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)......................................................ชื่อสกุล............................................................... 
ต าแหน่ง..........................................................วิทยฐานะ.................................................................................... 
วุฒิการศึกษา......................................................................... .............................................................................. 
O  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก......................................................................................................... 
O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก......................................................................................................... 
O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก......................................................................................................... 
O  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................... ....................................................................... 
เข้ารับราชการวันที.่...................................เดือน.............................................พ.ศ. .......................................... 
ณ โรงเรียน........................................................สังกัด........................................................................................ 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน...........................ปี.......................เดือน 
เงินเดือน อันดับ คศ.................... อัตราเงินเดือน.............................บาท 
สถานที่ท างาน 
1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน............................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................... ...................................................................
................................................................................................................... .......(ขณะที่ท าแผนพัฒนาตนเอง) 
2.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................................................... ..............(หากมีการโอน/ย้าย) 
3.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................... ................................. .(หากมีการโอน/ย้าย) 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน จ านวน..................วิชา รวม......................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 ภาคเรียนที่ 1 
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................ชั้น/ระดับ................จ านวน................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................ชั้น/ระดับ................จ านวน................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ภาคเรยีนที่ 2 

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................ชั้น/ระดับ................จ านวน................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................ชั้น/ระดับ................จ านวน................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
    3.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน......................................... ชั่วโมง 
    3.2 ชัว่โมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้............................. ชั่วโมง 
    3.3 ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)........................ ชั่วโมง 
    3.4 ชัว่โมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น................... ชั่วโมง 
 



 

 

4. ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................... ....................................................................................................................  
 

2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ............................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................................................................................................... .................... 
 

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน...................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................ ................................. 
  

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา..................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................... .......................... 
 

5. ผลที่เกิดกับชุมชน......................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................... .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเอง 

 

ตอนที่ 1  ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ. 
 ด้านที่ 1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู้ 

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 
1. เนื้อหาในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน    

2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท 
เป้าหมาย การเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การปรับพ้ืนฐาน 
และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้    

4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และ
แนวทางการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

   

5. พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการ 
จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร 

   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อ                        
ความหลากหลายของผู้เรียน 

   

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้    

8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

 

ด้านที่ 2  ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ท าได้ดี พอใช้ ไม่ค่อยได้ท า 
1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร    
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้    
3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้    
5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
 
 
 

 



 

 

ด้านที่ 3 ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

   

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ 
ศรัทธา และน่าเชื่อถือทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
4. มีวินัยและการรักษาวินัย    
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความช านาญในการวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

   

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง    
 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง    
2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง    
3. ด้านการคิดข้ันพ้ืนฐาน    
4. ด้านการคิดข้ันสูง    
5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย    
6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้    
8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
9. ด้านใฝ่เรียนรู้    
10. ด้านใฝ่ดี    
11. ด้านทักษะชีวิต    
12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน    
13..........................................................................................     
14............................................................. ............................    
15.........................................................................................     
16.........................................................................................     
 



 

 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. การสอนในศตวรรษที่ 21    
2. การแก้ปัญหาผู้เรียน    
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้    
4. การจัดการชั้นเรียน    
5. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   

6. การพัฒนาหลักสูตร    
7. สะเต็มศึกษา (STEM Education)    
8. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้    
9.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
10. การออกแบบการเรียนรู้    
11....................................................................................    
12...................................................................................    
13...................................................................................    
14...................................................................................    
15...................................................................................    
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 



 

 

ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
 (ให้ใส่หมายเลขเรียงตามล าดับความส าคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา) 
 (   ) การสอนในศตวรรษที่ 21 
 (   ) การแก้ปัญหาผู้เรียน 
 (   ) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (   ) การจัดการชั้นเรียน 
 (   ) การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 (   ) การพัฒนาหลักสูตร 
 (   ) สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 (   ) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 (   ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 (   ) การออกแบบการเรียนรู้ 
 (   ) อ่ืน ๆ ระบุ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................. ...............................................................................................  
 
2. วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................. 
 
3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 เริ่มต้น 16  พฤษภาคม พ.ศ .................... สิ้นสุด  15  พฤษภาคม พ.ศ. ............................ 
 
4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 เช่น ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร 10,000 บาท 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 ด้านความรู้ :  .......................................................................................................................... ........... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................ ................................ 



 

 

 ด้านทักษะ :  .................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 ด้านความเป็นครู :  .................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ................................................... 
 5.2 ผลการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 5.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC Online  เครือข่ายระดับชาติ 
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

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

ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
...................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง................................................. 
 
 
 
 



 

 

6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา) 
 
ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4 
ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระ...........................................) 

 
1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 

 
ล าดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

1   
2   
3   

 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 

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

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

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

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

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

3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
............................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 

4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................. .............................. 

 







































































 

 

 

 

 

 

 

งบหน้าเอกสารประกอบการประเมินผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู (วฐ.2) 

ปีการศึกษา...................... 
 
 
 
 
 

ของ 
 

นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………… 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ............................................ 

โรงเรียน......................................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................... 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แนวทางการรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การจัดท าหลักสูตรและหรือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีปัญญา  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ  รูปแบบที่หลากหลาย  และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การจัดท าและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  โดยมีการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 

1.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร 
2.แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร 
3.เอกสาร  ค าอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา 
4.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
5.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ 
8.เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
9.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

2.ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา  ผู้เรียนท้องถิ่น  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ 

1.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร 
2.แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร 
3.เอกสาร  ค าอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา 
4.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
5.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ 
8.เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
9.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
10.เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีส่วนเชื่อมโยงน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ 
11.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
12.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2.พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา  ผู้เรียนท้องถิ่น  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร  และน าผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ 
 

1.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร 
2.แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร 
3.เอกสาร  ค าอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา 
4.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
5.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ 
8.เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
9.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
10.เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีส่วนเชื่อมโยงน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ 
11.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
12.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
13.เอกสารแสดงขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
14.เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือเชิญ-ขอบคุณ/ภาพถ่าย/โล่/ค าสั่ง/หรืออ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 

2.ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา  ผู้เรียนท้องถิ่น  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ  และน าผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ 

1.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร 
2.แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร 
3.เอกสาร  ค าอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา 
4.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
5.ค าสั่งแต่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ 
8.เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
9.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
10.เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีส่วนเชื่อมโยงน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ 
11.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
12.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
13.เอกสารแสดงขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
14.เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือเชิญ-ขอบคุณ/ภาพถ่าย/โล่/ค าสั่ง/หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
15.หลักฐานแสดงการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกด้านหลักสูตร 
16.หลักฐานที่แสดงว่า ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ ด้านหลักสูตร 
17.หลักฐานที่แสดงการให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือครูด้านหลักสูตร 

2.ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา  ผู้เรียนท้องถิ่น  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ  และน าผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4.เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นพ่ีเลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 

1.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร 
2.แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร 
3.เอกสาร ค าอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา 
4.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
5.ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ 
8.เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
9.ค าสั่งแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
10.เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีส่วนเชื่อมโยงน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ 
11.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
12.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
13.เอกสารแสดงขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
14.เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือเชิญ-ขอบคุณ/ภาพถ่าย/โล่/ค าสั่ง/หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
15.หลักฐานแสดงการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกด้านหลักสูตร 
16.หลักฐานที่แสดงว่า ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ ด้านหลักสูตร 
17.หลักฐานที่แสดงการให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือครูด้านหลักสูตร 
18.หลักฐานผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 
และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาด้านหลักสูตร 

2.ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยงและหรือเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร 

 

 

 



 1.2 การจัดการเรียนรู้  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  หมายถึง  การจัดท าและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา  ธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้  เหมาะสมกับผู้เรียน บริบท ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active  Learning)  โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วย
การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1.หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
2.หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
3.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ 
4.เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5.แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 

2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้อกับธรรมชาติ 
ของสาระการเรียนรู้ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1.หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
3.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ 
4.เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5.แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
6.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง 

2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 



ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1.หลักบานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
3.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ 
4.เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5.แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
6.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง 
7.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ครู
ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 
8.หลักฐานที่แสดงถึงการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4.เป็นพี่เลี้ยง หรือร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1.หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
3.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ 
4.เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5.แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
6.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง 
7.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ครู
ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 
8.หลักฐานที่แสดงถึงการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
9.หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยอมรับ และยกย่องในวงวิชาชีพด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 
10.หลักฐานที่แสดงการให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือครู ด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 

2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นพ่ีเลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1.หลักฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
3.เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ 
4.เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5.แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
6.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุง 
7.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ครู 
ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 
8.หลักฐานที่แสดงถึงการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
9.หลักฐานที่แสดงว่า ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาชีพด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 
10.หลักฐานที่แสดงการให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือครู ด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 
11.หลักฐานผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 
และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของสาระการเรียนอย่างหลากหลาย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง และเป็นที่ปรึกษา 
ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



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

   จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนด
กิจกรรม การเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ  และเป็นลายลักษณ์อักษร 

   จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  หมายถึง  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบ าบัดฟ้ืนฟูของแต่ละ
บุคคล  โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และ สหวิชาชีพ เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
ตลอดจนก าหนดสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ  และเป็นลายลักษณ์อักษร 

   จัดท าแผนการสอนรายบุคคล (IIP)  หมายถึง  การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟ้ืนฟู  เป็นการเตรียมการสอนหรือการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟ้ืนฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) 

   จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  หมายถึง  การก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 1.รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2.แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติและสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง 
3.บันทึกหลังสอน 

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของผู้เรียน  และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ 
ครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลักการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 1.รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2.แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล(IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติและสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง 
3.บันทึกหลังการสอน 
4.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลที่ได้จากาการบันทึกการสอน  มาพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ 
ครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 1.รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2.แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล(IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  มีกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติและสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง 
3.บันทึกหลังสอน 
4.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลที่ได้จากการบันทึกการสอน  มาพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
6.หลักฐานที่แสดงการให้ค าแนะน าแก่ครู  ในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ 
ครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ค าแนะน าด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 1.รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2.แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  มีกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติและสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง 
3.บันทึกหลังสอน 
4.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลที่ได้จากการบันทึกการสอน  มาพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
6.หลักฐานที่แสดงการให้ค าแนะน าแก่ครู  ในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
7.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หรือ
แผนการจัดประสบการณ์หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
8.หลักฐานการเป็นที่ปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือเพ่ือนครูในด้านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ 
ครบถ้วน  ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผล 
มาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นพ่ีเลี้ยง  และหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 1.รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2.แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนกานสอน
รายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  มีกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติและสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง 
3.บันทึกหลังการสอน 
4.หลักฐานที่แสดงถึงการน าผลที่ได้จากการบันทึกการสอน  มาพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
6.หลักฐานที่แสดงการให้ค าแนะน าแก่ครู  ในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
7.หลักฐานที่แสดงถึงกรเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
หรือแผนการจัดประสบการณ์  หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
8.หลักบานการเป็นที่ปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือเพ่ือนครูในด้านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
9.หลักฐานการแสดงถึงการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ยอมรับ หรือได้รับการยกย่อง
ในวงวิชาชีพ 
10.หลักฐานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
5.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



  ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  วธิีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล  โดยใช้เครื่องมือ  รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลาย 
ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

         จัดการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้ 

1.แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้  จดุประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้ 

1.แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 
3.หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนา 

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้ 

1.แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความ
ความหลากหลาย 
2.หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 
3.หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนา 
4.หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้ 

1.แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 
3.หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนา 
4.หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
5.หลักฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ในสถานศึกษา ที่มีบริบทใกล้เคียง 
5.หลักฐาน ร่องรอยการเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการใช้กลยุทธ์ ในการจัดการเรียนรู้ 
 

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
4.กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 

 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้ 

1.แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 
3.หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนา 
4.หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
5.หลักฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ในสถานศึกษา ที่มีบริบทใกล้เคียง 
6.หลักฐาน ร่องรอยการเป็นแบบอย่างท่ีดี ในด้านการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
7.หลักฐาน ร่องรอยการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการยกย่อง
ในวงวิชาชีพ 
8.หลักฐานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
9.หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  และน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
4.กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 

 

 

 

 

 

 

 



  ตัวช้ีวัดที่  1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  หมายถึง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

         จ านวนผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  55 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

     หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ขอรับ
การประเมิน มีแนวทางดังนี้  ตรวจสอบข้อมูล  ที่แสดงถึงจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  55 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ด้าน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียนที่ผ่าน 
ค่าเป้าหมาย 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์    
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 

   

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

   

รวมเฉลี่ย   
 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

         จ านวนผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

     หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ขอรับ
การประเมิน มีแนวทางดังนี้  ตรวจสอบข้อมูล  ที่แสดงถึงจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ด้าน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียนที่ผ่าน 
ค่าเป้าหมาย 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์    
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 

   

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

   

รวมเฉลี่ย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

         จ านวนผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  65  มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

     หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ขอรับ
การประเมิน มีแนวทางดังนี้  ตรวจสอบข้อมูล  ที่แสดงถึงจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  65 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ด้าน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียนที่ผ่าน 
ค่าเป้าหมาย 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์    
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 

   

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

   

รวมเฉลี่ย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

         จ านวนผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

     หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ขอรับ
การประเมิน มีแนวทางดังนี้  ตรวจสอบข้อมูล  ที่แสดงถึงจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  70 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ด้าน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียนที่ผ่าน 
ค่าเป้าหมาย 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์    
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 

   

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

   

รวมเฉลี่ย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

         จ านวนผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

     หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ขอรับ
การประเมิน มีแนวทางดังนี้  ตรวจสอบข้อมูล  ที่แสดงถึงจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  75 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ด้าน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียนที่ผ่าน 
ค่าเป้าหมาย 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์    
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 

   

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

   

รวมเฉลี่ย   
 

   

 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้  หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

       เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
2.บันทึกการใช้สื่อ 
3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.คัดสรรและหรือพัฒนา  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
2.บันทึกการใช้สื่อ 
3.แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.แบบประเมินการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ 2.ประเมินผลการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.สร้างและพัฒนา  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
2.บันทึกการใช้สื่อ 
3.แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.แบบประเมินการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ 
5.หลักฐานการน าผลมาปรับปรุง  พัฒนา  ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
6.หลักฐานการเผยแพร่ หรือแบบตอบรับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งเรียนรู้ 
 
 

2.ประเมินผลการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.สามารถน าสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.สร้างและพัฒนา  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
2.บันทึกการใช้สื่อ 
3.แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.แบบประเมินการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ 
5.หลักฐานการน าผลมาปรับปรุง  พัฒนา  ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
6.หลักฐานการเผยแพร่ หรือแบบตอบรับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งเรียนรู้ 
7.หลักฐานร่องรอย  การเป็นที่ยอมรับ  หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 

2.ประเมินผลการใช้สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.สามารถน าสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งการเรียนรู้ 
ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.สร้างและพัฒนา  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
2.บันทึกการใช้สื่อ 
3.แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.แบบประเมินการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ 
5.หลักฐานการน าผลมาปรับปรุง  พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
6.หลักฐานการเผยแพร่ หรือแบบตอบรับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งเรียนรู้ 
7.หลักฐาน ร่องรอยการเป็นที่ยอมรับ  หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 
8.หลักฐาน ร่องรอยการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ  หรือได้รับการยกย่อง
ในวงวิชาชีพ 
9.หลักฐานการสร้างเครือข่าย  การสร้างสื่อ/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                       
10.หลักฐานและร่องรอยอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 

2.ประเมินผลการใช้สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.สามารถน าสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งการเรียนรู้ 
ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 

 



 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้  เพื่อปรับปรุงพัฒนา  
ตัดสินผลการเรียนรู้  ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน  โดยใช้วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการเลือกใช้  และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการประเมินตามสภาพจริง 2.มีการประเมินตามสภาพจริง 

 
ระดับคุณภาพ 2 

ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 
1.คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.หลักฐาน ร่องรอยการคัดสรร  และหรือพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการประเมินตามสภาพจริง 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและประเมินผล 

2.มีการประเมินตามสภาพจริง 
3.มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรบานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้  และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการประเมินตามสภาพจริง 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและประเมินผล 
5.หลักฐาน  ร่องรอยการน าผลการประเมินคุณภาพ  เครื่องมือมาปรับปรุง 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าแนะน าด้วยการวัดและประเมินผล 
 

2.มีการประเมินตามสภาพจริง 
3.มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
4.ให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และหรือผลการเรียนรู้  และจุดประสงค์
กาเรียนรู้ 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เหมาะสม 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการประเมินตามสภาพจริง 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและประเมินผล 
5.หลักฐาน  ร่องรอยการน าผลการประเมินคุณภาพ เครื่องมือมาปรับปรุง 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 
7.หลักฐาน  ร่องรอยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  จน
เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 
8.หลักฐาน  ร่องรอยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่
ครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
9.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าปรึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2.มีการประเมินตามสภาพจริง 
3.มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นพ่ีเลี้ยง  และให้ค าปรึกษาด้านการวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เหมาะสม 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการประเมินตามสภาพจริง 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและประเมินผล 
5.หลักฐาน  ร่องรอยการน าผลการประเมินคุณภาพ เครื่องมือมาปรับปรุง 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 
7.มีหลักฐาน ร่องรอยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  จน
เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 
8.หลักฐาน  ร่องรอยากรเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่
ครู  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
9.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าปรึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
10.หลักฐาน ร่องรอยการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยก
ย่องในวงวิชาชีพ 
11.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างเครือข่ายด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.มีการประเมินตามสภาพจริง 
3.มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รายงานผลการวิจัย 
 

 
ระดับคุณภาพ 2 

ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 
1.ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่
ถูกต้อง 

1.รายงานผลการวิจัยโดยใช้วธิีการที่ถูกต้อง 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการน าผลวิจัยไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.น าผลการแก้ปัญหา  หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ 
 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา  และความต้องการจ าเป็น 

1.รายงานผลการวิจัยโดยใช้วธิีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น 
2.หลักฐาน ร่องรอยการน าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
หรือผลการวิจัยไปใช้ 

2.น าผลการแก้ปัญหา  หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ 

 
ระดับคุณภาพ 4 

ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 
1.ใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็น 

1.รายงานผลการวิจัย หรือด าเนินการวิจัยโดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
2.หลักฐานร่องรอยการน าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หรือผลการวิจัยไปใช้ 
3.หลักฐาน ร่องรอยการให้ค าแนะน าการใช้กระบวนการวิจัย  หรือด าเนินการวิจัย 

2.น าผลการแก้ปัญหา  หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้ 
3.ให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาและ
หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหา
และหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง  และเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็น 

1.รายงานผลการวิจัย หรือด าเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการที่
ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการน าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หรือผลการวิจัยไปใช้ 
3.หลักฐาน  ร่องรอยที่แสดงถึงการเป็นผู้น า  หรือให้ค าแนะน า 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างเครือข่ายในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

2.น าผลการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้ 
3.เป็นผู้น า และให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัย หรือด าเนินการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  หมายถึง  การจัดกิจกรรม  สิ่งอ านวยความสะดวก  จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  และเป็นผู้เสริมแรง  ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้  คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ  และค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน  หมายถึง  การจัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้       
ใฝ่ศึกษาอบรมบ่มนิสัย  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  ทักษะการท างาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมที่ดีงาม  
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สร้างแรงบันดาลใจ  และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ            
มีความปลอดภัยและมีความสุข 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
และมีความสุข 

1.หลักฐาน ร่องรอยการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
2.หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 
3.หลักฐาน ร่องรอยการอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ระดับคุณภาพ 2 

ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 
1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 

1.หลักฐาน  ร่องรอยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  มีความปลอดภัยและมีความสุข 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4.แฟ้มเอกสาร หลักฐานการบริหารจัดการชั้นเรียน  และแหล่งเรียนรู้โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 
5.แบบบันทึกการใช้ห้องเรียน 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต และทักษะการท างาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.เสริมแรงให้ผู้เรียน  มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

 



ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.หลักฐาน  ร่องรอยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัยและมีความสุข 
2.หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 
3.หลักฐาน ร่องรอยการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4.แฟ้มเอกสาร หลักฐานการบริหารจัดการชั้นเรียน  และแหล่งเรียนรู้โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 
5.แบบบันทึกการใช้ห้องเรียน 
6.หลักฐาน ร่องรอยการเสริมแรงให้ผู้เรียน 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต และทักษะการท างาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.เสริมแรงให้ผู้เรียน  มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.หลักฐาน  ร่องรอยผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  ในการจัด
สภาพแวดล้อม  บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัยและมีความสุข 
2.หลักฐาน ร่องรอยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 
3.หลักฐาน ร่องรอยการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4.แฟ้มเอกสาร หลักฐานการบริหารจัดการชั้นเรียน และแหล่งเรียนรู้โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 
5.แบบบันทึกการใช้ห้องเรียน 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการเสริมแรงให้ผู้เรียน 
7.หลักฐานที่แสดงผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  ในการจัด
สภาพแวดล้อม  และบรรยากาศ  ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต และทักษะการท างาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.เสริมแรงให้ผู้เรียน  มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรง
บันดาลใจ 

 



ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.หลักฐาน  ร่องรอยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัด
สภาพแวดล้อม  บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัย  และมีความสุข 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4.แฟ้มเอกสาร หลักฐานการบริหารจัดการชั้นเรียน  และแหล่งเรียนรู้โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 
5.แบบบันทึกการใช้ห้องเรียน 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการเสริมแรงให้ผู้เรียน 
7.หลักฐานที่แสดงผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  ในการจัด
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ  ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ 
8.หลักฐาน  ร่องรอยการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี  เช่น ภาพ
กิจกรรม  รางวัล  โล่ วุฒิบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต และทักษะการท างาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.เสริมแรงให้ผู้เรียน  มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
เกิดแรงบันดาลใจ 
5.เป็นตัวอย่างที่ดี  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง  การด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน  จัดท าโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

      รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน 
ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

หลักฐาน  ร่องรอยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน 
ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.หลักฐาน  ร่องรอยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.หลักฐาน  ร่องรอยโครงการและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

2. มีโครงการและจัดกิจกรรม  เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน 
ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.มีหลักฐาน  ร่องรอยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.หลักฐาน  ร่องรอยโครงการและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
3.หลักฐาน  ร่องรอยโครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

2. มีโครงการและจัดกิจกรรม  เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3.ส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 

 

 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน 
ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.หลักฐาน  ร่องรอยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.หลักฐาน  ร่องรอยโครงการและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
3.หลักฐาน  ร่องรอยโครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4.มีหลักฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.มีหลักฐาน ร่องรอยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนเป็นที่ยอมรับ 

2. มีโครงการและจัดกิจกรรม  เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3.ส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
4.น าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน 
ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.หลักฐาน  ร่องรอยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.หลักฐาน  ร่องรอยโครงการและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
3.หลักฐาน  ร่องรอยโครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4.มีหลักฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.มีหลักฐาน ร่องรอยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนเป็นที่ยอมรับ 
6.มีหลักฐาน ร่องรอยการสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.มีโครงการและจัดกิจกรรม  เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3.ส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
4.น าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 
 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา  หมายถึง  การด าเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้าน  ที่ผ่าน
การวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจ าชั้นหรือประจ าวิชาที่รับผิดชอบ 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

     จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.ข้อมูลสารสนเทศ 
2.เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.ข้อมูลสารสนเทศ 
2.เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.ข้อมูลสารสนเทศ 
2.เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา  ด้านการจัดท าข้อมูล
สารเทศ 

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
3.ให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา  ด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.ข้อมูลสารสนเทศ 
2.เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา  ด้านการจัดท าข้อมูล
สารเทศ 
5.มีหลักฐาน ร่อยรอยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา  จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
3.ให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา  ด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 

ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.ข้อมูลสารสนเทศ 
2.เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา  ด้านการจัดท าข้อมูล
สารเทศ 
5.มีหลักฐาน ร่อยรอยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา  จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 
6.มีหลักฐานการสร้างเครือข่าย  ด้านข้อมูลสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา 

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
3.ให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา  ด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 

 

 

 

 



ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู  โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง  และด าเนินการพัฒนาตนเอง
ตามแผนอย่างมีระบบ  สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาความต้องการจ าเป็น  องค์ความรู้ใหม่  นโยบาย  แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา  หรือระดับเครือข่าย  หรือระดับชาติ  และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning 
Community : PLC)  ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  ที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่า  เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนาธรรม
องค์กรและสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล  โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ  
และต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน  ความต้องการจ าเป็น  องค์ความรู้ใหม่  หรือตามนโยบาย  หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้น
สังกัด  โดยน าความรู้  ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

   จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน  ความต้องการ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา  หรือส่วนราชการต้นสังกัด 

แผนพัฒนาตนเอง 

 
ระดับคุณภาพ 2 

ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 
1.จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน  ความต้องการ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา  หรือส่วนราชการต้นสังกัด 

1.แผนพัฒนาตนเอง 
2.หลักฐานการพัฒนาตนเอง  ตามแผนพัฒนาตนเอง 

2.พัฒนาตนเองตามแผน 
 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน  ความต้องการ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา  หรือส่วนราชการต้นสังกัด 

1.แผนพัฒนาตนเอง 
2.หลักฐานการพัฒนาตนเอง  ตามแผนพัฒนาตนเอง 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการน าความรู้ความสามารถและทักษะมาพัฒนา  นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง 

2.พัฒนาตนเองตามแผน 
3.น าความรู้  ความสามารถ  และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 



ระดับคุณภาพ 4   
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน  ความต้องการ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา  หรือส่วนราชการต้นสังกัด 

1.แผนพัฒนาตนเอง 
2.หลักฐานการพัฒนาตนเอง  ตามแผนพัฒนาตนเอง 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการน าความรู้  ความสามารถและทักษะมาพัฒนา  นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
5.หลักฐาน  ร่องรอยการเป็นที่ยอมรับ  หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 

2.พัฒนาตนเองตามแผน 
3.น าความรู้  ความสามารถ  และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
4.สร้างองค์ความรู้ใหม่  ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

ระดับคุณภาพ 5   
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน  ความต้องการ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา  หรือส่วนราชการต้นสังกัด 

1.แผนพัฒนาตนเอง 
2.หลักฐานการพัฒนาตนเอง  ตามแผนพัฒนาตนเอง 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการน าความรู้  ความสามารถและทักษะมาพัฒนา  นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
5.หลักฐาน  ร่องรอยการเป็นที่ยอมรับ  หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างเครือข่าย  ในด้านการพัฒนาตนเอง 

2.พัฒนาตนเองตามแผน 
3.น าความรู้  ความสามารถ  และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
4.สร้างองค์ความรู้ใหม่  ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 
 

 

 

 

 

 



 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา  หรือระดับ
เครือข่ายหรือระดับชาติ  และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC)  ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร            
มีวิสัยทัศน์  คุณค่า  เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมองค์กร  และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยน าความรู้  
ความสามารถ  ทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

   เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1.การบันทึกกิจกรรม PLC 
2.ค าสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน  กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.หลักฐานร่องรอย  ภาพถ่าย 

 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1.การบันทึกกิจกรรม PLC 
2.ค าสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน  กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.หลักฐาน  ร่องรอย  ภาพถ่าย 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการน าองค์ความรู้ PLC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1.การบันทึกกิจกรรม PLC 
2.ค าสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน  กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.หลักฐาน  ร่องรอย  ภาพถ่าย 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการน าองค์ความรู้ PLC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.นวัตกรรมที่เกิดจาก PLC 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างเครือข่าย   PLC 
 
 

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4.สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1.การบันทึกกิจกรรม PLC 
2.ค าสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน  กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.หลักฐาน  ร่องรอย  ภาพถ่าย 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการน าองค์ความรู้ PLC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.นวัตกรรมที่เกิดจาก PLC 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างเครือข่าย   PLC 
7.หลักฐาน  ร่องรอยการน า PLC มาใช้ในองค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
8.หลักฐาน  ร่อยรอยผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องใน
วงวิชาชีพด้าน PLC 
9.หลักฐาน  ร่องรอยรางวัล  เกียรติบัตรและอ่ืนๆ 

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4.สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5.สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
6.เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลที่ส่งผลต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 
7.เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 

ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1.การบันทึกกิจกรรม PLC 
2.ค าสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน  กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.หลักฐาน  ร่องรอย  ภาพถ่าย 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการน าองค์ความรู้ PLC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.นวัตกรรมที่เกิดจาก PLC 
6.หลักฐาน  ร่องรอยการสร้างเครือข่าย   PLC 
7.หลักฐาน  ร่องรอยการน า PLC มาใช้ในองค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
8.หลักฐาน  ร่อยรอยผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องใน
วงวิชาชีพด้าน PLC 
9.หลักฐาน  ร่องรอยรางวัล  เกียรติบัตรและอ่ืนๆ 
10.หลักฐาน  ร่องรอยการเป็นวิทยากร  เป็นแกนน า  การเผยแพร่  การน าเสนอ
การจัดนิทรรศการ  เป็นต้น 

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4.สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5.สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
6.เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลที่ส่งผลต่อวงวิชาชีพ 
7.เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู  (การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน) 

 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน)  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารง
ต าแหน่งครู  ซึ่งยังมิได้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและด าเนินการเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว 21/2560       
มีผลบังคับใช้ให้ประเมินด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดที่ 3.1  การพัฒนาตนเอง 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

มีการศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่ท าให้เกิดความรู้และทักษะ
เพ่ิมข้ึนใน 4 รายการ  ดังนี้ 
1) การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  20 

ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ 1 หลักสูตร 
2) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  1 เรื่องต่อปี 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  1 ครั้งต่อปี 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  1 ครั้งต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่
น้อยกว่า  20 ชั่วโมงต่อปี  หรือการศึกษาต่อ  1  หลักสูตร 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  1  เรื่องต่อปี 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 1 ครั้งต่อปี 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 1  ครั้งต่อปี เช่น การศึกษา
ดูงาน  การร่วมนิทรรศการ/แสดงผลงาน/น าเสนอผลงาน/การเป็นวิทยากร/
คณะท างานทางวิชาการ 

 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

มีการศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่ท าให้เกิดความรู้และทักษะ
เพ่ิมข้ึนใน 4 รายการ  ดังนี้ 
1) การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  20 

ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ 1 หลักสูตร 
2) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  2 เรื่องต่อปี 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  2  ครั้งต่อปี 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  2  ครั้งต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่
น้อยกว่า  20 ชั่วโมงต่อปี  หรือการศึกษาต่อ  1  หลักสูตร 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  2  เรื่องต่อปี 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 2 ครั้งต่อปี 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2  ครั้งต่อปี เช่น การศึกษา
ดูงาน  การร่วมนิทรรศการ/แสดงผลงาน/น าเสนอผลงาน/การเป็นวิทยากร/
คณะท างานทางวิชาการ 
 
 



ระดับคุณภาพ 3 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

มีการศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่ท าให้เกิดความรู้และทักษะ
เพ่ิมข้ึนใน 4 รายการ  ดังนี้ 
1) การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  20 

ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ 1 หลักสูตร 
2) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  3 เรื่องต่อปี 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  3  ครั้งต่อปี 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  3  ครั้งต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่
น้อยกว่า  20 ชั่วโมงต่อปี  หรือการศึกษาต่อ  1  หลักสูตร 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  3  เรื่องต่อปี 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 3 ครั้งต่อปี 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 3  ครั้งต่อปี เช่น การศึกษา
ดูงาน  การร่วมนิทรรศการ/แสดงผลงาน/น าเสนอผลงาน/การเป็นวิทยากร/
คณะท างานทางวิชาการ 

 
ระดับคุณภาพ 4 

ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 
มีการศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่ท าให้เกิดความรู้และทักษะ
เพ่ิมข้ึนใน 4 รายการ  ดังนี้ 
1) การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  20 

ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ 1 หลักสูตร 
2) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  4 เรื่องต่อปี 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  4  ครั้งต่อปี 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  4  ครั้งต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่
น้อยกว่า  20 ชั่วโมงต่อปี  หรือการศึกษาต่อ  1  หลักสูตร 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  4  เรื่องต่อปี 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 4 ครั้งต่อปี 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 4  ครั้งต่อปี เช่น การศึกษา
ดูงาน  การร่วมนิทรรศการ/แสดงผลงาน/น าเสนอผลงาน/การเป็นวิทยากร/
คณะท างานทางวิชาการ 

 
ระดับคุณภาพ 5 

ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 
มีการศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่ท าให้เกิดความรู้และทักษะ
เพ่ิมข้ึนใน 4 รายการ  ดังนี้ 
1) การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  20 

ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ 1 หลักสูตร 
2) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  5 เรื่องต่อปี 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  5  ครั้งต่อปี 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  5  ครั้งต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา  รวมแล้วไม่
น้อยกว่า  20 ชั่วโมงต่อปี  หรือการศึกษาต่อ  1  หลักสูตร 
2.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  5  เรื่องต่อปี 
3.หลักฐาน  ร่องรอยการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 5 ครั้งต่อปี 
4.หลักฐาน  ร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 5  ครั้งต่อปี เช่น การศึกษา
ดูงาน  การร่วมนิทรรศการ/แสดงผลงาน/น าเสนอผลงาน/การเป็นวิทยากร/
คณะท างานทางวิชาการ 



 ตัวช้ีวัดที่ 3.2  การพัฒนาวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ 1 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

     มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  เป็นเอกสารทาง
วิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ/กรณีศึกษา 
ฯลฯ)  2  เรื่องต่อปี  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบทั้ง  2 เรื่องต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็น
เอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  2 เรื่องต่อปี   
2.หลักฐาน  ร่องรอยแสดงการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบ  2 เรื่องต่อปี 

 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

     มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  เป็นเอกสารทาง
วิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ/กรณีศึกษา 
ฯลฯ)  3  เรื่องต่อปี  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบทั้ง  3 เรื่องต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็น
เอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ 
กรณศีึกษา ฯลฯ)  3 เรื่องต่อปี   
2.หลักฐาน  ร่องรอยแสดงการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบ  3 เรื่องต่อปี 
 

ระดับคุณภาพ 3  
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

     มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  เป็นเอกสารทาง
วิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ/กรณีศึกษา 
ฯลฯ)  4  เรื่องต่อปี  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบทั้ง  4 เรื่องต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็น
เอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  4  เรื่องต่อปี   
2.หลักฐาน  ร่องรอยแสดงการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบ  4 เรื่องต่อปี 

 

 

 



ระดับคุณภาพ 4 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

     มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  เป็นเอกสารทาง
วิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ/กรณีศึกษา 
ฯลฯ)  5  เรื่องต่อปี  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบทั้ง  5 เรื่องต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็น
เอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  5 เรื่องต่อปี   
2.หลักฐาน  ร่องรอยแสดงการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบ  5 เรื่องต่อปี 

 

ระดับคุณภาพ 5 
ข้อก าหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย 

     มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  เป็นเอกสารทาง
วิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ/กรณีศึกษา 
ฯลฯ)  6  เรื่องต่อปี  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบทั้ง  6 เรื่องต่อปี 

1.หลักฐาน  ร่องรอยการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็น
เอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความทางวิชาการ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  6 เรื่องต่อปี   
2.หลักฐาน  ร่องรอยแสดงการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครบ  6 เรื่องต่อปี 

 

 



 

 

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา..................................... 

ชื่อผู้รับการประเมิน นาย/นาง/นางสาว.........................................................................นามสกุล…………………………………….………..………….. 

ต าแหน่งครู  ต าแหน่งเลขท่ี ....................................... วิทยฐานะ  ไม่มีวิทยฐานะ 

          ครูช านาญการ 

          ครูช านาญการพิเศษ 

          ครูเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ......................................ขั้น...................................บาท  

สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา...........................................................................................อ าเภอ/เขต..................................................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา.............................................................................. ........เขต................................... 

ส่วนราชการ.......................................................................... .......................................................................................................................  

 

 

 

 



 

ค าชี้แจง   วิธีการประเมินแต่ละตัวชี้วัดให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

             1. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3  ด้าน 13 ตัวชี้วัด  โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง  พร้อมทั้งให้แนบเอกสารหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วย 

    2. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูบันทึกระดับคุณภาพที่ได้ในตารางสรุปผลการประเมิน 

                  กรณีตัวชี้วัดใดมีผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามระดับคุณภาพ  ไม่ให้คะแนนส าหรับตัวชี้วัดนั้น 

ตารางสรุปผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  

     เกณฑ์การตัดสิน 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 
(2) ด้านที่ 2 – 3 แต่ละด้านต้องได้ไม่ต่ ากว่า

ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ตัวชี้วัด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
(2) ด้านที่ 2 - 3 ทั้ง 2 ด้านต้องไม่ต่ ากว่าระดับ 

2 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 4  
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้องไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  3  
ตัวชี้วัด 

   1.2 การจัดการเรียนรู้ 
        1.2.1 การออกกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

     

        1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน
รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ 

     

        1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      
        1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      
   1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

     

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
   1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      



 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 หมายเหตุ ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.ด้านการบริหาร 
   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน  

     วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องไม่ต่ ากว่าระดับ 5  
(2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้องไม่ต่ ากว่าระดับ 

4 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 
   2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      
   2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
 และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

     

3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ      
   3.1 การพัฒนาตนเอง      
   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      
 

 หมายเหตุ รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
   ตามหนังสือ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6599 ลงวันที่  17 ตุลาคม 2560 
   (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/0635  ลงวันที่  10 ตุลาคม 2560)  ในภาคผนวก  หน้า...........ถึงหน้า............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  พร้อมนี้  ได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 
 
 
         (ลงชื่อ).................................................. 
                 (................................................) 
         ต าแหน่ง............................................... 
        วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ................. 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานแล้ว 
เห็นว่า...................................................................................................................... ..................................................................................... ....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
                         (................................................)                                              (............................ ....................) 
 
 
       (ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ 
               (                                    ) 
                    วันที่...............เดอืน.....................................พ.ศ. ............... 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานแล้ว 
เห็นว่า...................................................................................................................... ............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                              (ลงชื่อ).................................................. 
                 (................................................) 
         ต าแหน่ง............................................... 
        วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ................. 



 

 

            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียน……………………………………………………สพป./สพม................................................ 
ที…่…………..…….วันที.่..........................................................................................................  
เรื่อง  ขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครู ปี เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................................. 

 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................นามสกุล............................................อายุ................ปี 
คุณวุฒิ......................................................ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ................................................ต าแหน่งเลขท่ี.................. 
ต าแหน่งเลขท่ีจ่ายตรง………………………… รับเงินเดือนอันดับ คศ. .......... อัตราเงินเดือน ...................บาท   
สังกัด สพป./สพม.....................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................. มีความประสงค์ 
ขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็น   ช านาญการ   
 ช านาญการพิเศษ  เชีย่วชาญ ตั้งแตป่ีการศึกษา...........................เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

      ลงชื่อ 

       (………………………………………………………….) 

           ต าแหน่ง ……………………………………………………………………… 
         
          

  ความเห็นของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. ................................................... 
  ............................................................................. ...................................................................................................  
 

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

                          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน............................................... 
                     วันที่............เดอืน............................พ.ศ.............. 
 

  ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ...................................................................................................................................................... .......................... 
  ...................................................................................................... .......................................................................... 
 

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

                           ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................... 
                     วันที่............เดอืน............................พ.ศ.............. 
 



 
 

 
                          

 
ค ำสั่งโรงเรียน........................................................... 

ที่.........../............   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผู้ขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร /  
ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรใหม่ (ว21/2560)  

-------------------------------- 

  ด้วย นำย/นำง/นำงสำว.........................................................ต ำแหน่ง.......................................  
โรงเรียน............................................สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ..............................................................ได้
เสนอขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร / ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ..................... 
เป็นต้นไป และตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู           
มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 ให้ตั้งคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำนั้น หรือนอกสถำนศึกษำ ตำมควำมเหมำสม เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ครู ที่ขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร / ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียน....................................... 
จึงแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผู้ขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร / ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครู
ช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรใหม่ (ว 21/2560) ประกอบด้วย 
 1. ........................................................... ต ำแหน่ง....................................................... . ประธำนกรรมกำร 
 2. ........................................................... ต ำแหน่ง........................................................   กรรมกำร 
 3. ........................................................... ต ำแหน่ง......................................... ...............  กรรมกำร 

มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตำมแบบรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต ำแหน่งครู ที่ขอรับ 

กำรประเมิน เป็นรำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2) 
      ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ำรงต ำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ เช่น วิชำที่สอน 
จ ำนวนชั่วโมงสอน ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน กำรมีวินัยฯ กำรพัฒนำ ผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 3 
ด้ำน 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและ
พัฒนำวิชำชีพ 

2) ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตำมแบบค ำขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร / ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครู 
 ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งครู (วฐ.1) 
      เมื่อผู้ยื่นแบบค ำขอรับกำรประเมิน (วฐ.1) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ด ำเนินกำร
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอรับกำรประเมิน ย้อนหลัง รวม 5 ปี ดังนี้ 
  2.1) กำรด ำรงต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ 
  2.2) ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน 
  2.3) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  2.4) กำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  2.5) ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด (วฐ.3) 
          



 
- 2 - 

 
3) เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อ 1) และ 2) แล้ว ให้เสนอควำมเห็นต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือ 

ผู้ประเมินเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

   สั่ง ณ วันที่...............เดือน...........................พ.ศ................ 

 
       ลงชื่อ 

(................................................................) 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน..................................................................... 

 

 

   
  



วฐ. 1 
แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว ................................................... นามสกุล ........................................... อายุ..............ปี 
คุณวุฒิ .......................................... .............................ต าแหน่งครู วิทยฐานะ........................................................... 
ต าแหน่งเลขท่ี ............................... รับเงินเดือนอันดับ คศ...................... ขั้น/เงินเดือน....................................บาท 
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา............................................................................... เขต/อ าเภอ............................. 
จังหวัด......................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................................................................................  
สังกัดส่วนราชการ............ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน................... 

2. วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำมตำรำงสอน  
(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำมตำรำงสอน  
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ และปีการศึกษาที่ยื่นค าขอ) 
 

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

ปีกำรศึกษำที่ 1 1    
 2    

     
ปีกำรศึกษำที่ 2 1    
 2    
     
ปีกำรศึกษำที่ 3 1    
 2    
     
ปีกำรศึกษำที่ 4 1    
 2    
     
ปีกำรศึกษำที่ 5 1    
 2    
     
ปีกำรศึกษำที่ย่ืนค ำขอ     
     
 

 
 
 



 

3. วิทยฐำนะที่ขอ 
 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
 
 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ 

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

 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ 
เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียน................................................................... 
1. เรื่อง................................................................................................. ............................................... 
2. เรื่อง............................................................ .................................................................................... 
 

4.  คุณสมบัติของผู้ขอ 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรตรวจสอบ 

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำร 

4.1 กำรด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน 
 ต าแหน่งครู                                       ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ .....................  

จ านวน .......... ปี ............ เดือน...................วัน 
 

 ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ         ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ ......................  
จ านวน .......... ปี ............ เดือน...................วัน 
 

 ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ ...................... ถึงวันที่ ......................  
จ านวน .......... ปี ............ เดือน...................วัน 
 

 ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ           ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่........................ 
จ านวน .......... ปี ............ เดือน...................วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 

 4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ จ านวน...........ชั่วโมง 

      1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ต้องเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724  ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 

 
ภำระงำนสอน 

ปีที่ 1 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที่

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

ปีที่ 2 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที ่

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

ปีที่ 3 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที่

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

ปีที่ 4 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที่

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

ปีที่ 5 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที่

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

1) ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) ภาระงานท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการเรียนการสอน
และภาระงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

รวม 
     

 

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



 

 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 

        2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะ 

 ครูช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 

 ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน     

 ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

 
ชั่วโมงกำร 
ปฏิบัติงำน 

ปีที่ 1 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที่

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

ปีที่ 2 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที ่

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

ปีที่ 3 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที่

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

ปีที่ 4 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 
ถึงวันที่

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

ปีที่ 5 
(ต้ังแต่วันที่
.............. 

ถึงวันที่ยื่นค ำขอ
.................) 

1) ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) งานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู ้
(ไม่รวม PLC) 

     

3) การมีส่วนร่วม 
ในชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

     

4) งานตอบสนอง 
นโยบายและจดุเน้น 

     

รวม 
     

        
          ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการน าภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี วิทยฐานะครูช านาญการหรือวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง 
 

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



 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 

  4.3 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

 (1) การถูกลงโทษทางวินัย 
      ไม่เคย 

            เคย       สถานโทษ.................................ค าสัง่ ............ ........เลขที่............./.................. 
   ลงวันที่.....................................ตั้งแต่วันที่...............ถึงวันที่............................ 

      
 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ไม่เคย 

            เคย       สถานโทษ................................ค าสั่ง ............. ........เลขที่............./.................... 
   ลงวันที่....................................ตั้งแต่วันที่...............ถึงวันที.่.............................. 

     
        
 

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

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

 
ปี พ.ศ. 

 
หลักสูตร 

รหัส
หลักสูตร 

 
หน่วยงำนที่จัด 

 
ระหว่ำงวันที่ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 
      

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

      
      
      
      
      
          กรณีการยื่นค าขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากน าผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 
มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 
          หลักสูตร................................................หน่วยงานที่จัด.................................................... 
          ระหว่างวันที่..........................................จ านวน......................ชัว่โมง 

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



 

 
 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องและตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร พร้อมนี้ได้แนบ

เอกสำรหลักฐำนมำด้วยแล้ว 
 

 
                                             (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
     (..............................................................) 
                                             ต าแหน่ง............................................................ 

      วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. .............. ที่ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 

 4.5  ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยต้องมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 
  

 
ผลกำรประเมิน 
 

ปีกำรศึกษำ 
..................... 

ปีกำรศึกษำ 
..................... 

ปีกำรศึกษำ 
..................... 

ปีกำรศึกษำ 
..................... 

ปีกำรศึกษำ 
..................... 

ผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 ผ่าน 

 ไม่ผา่น 

 ผ่าน 

 ไม่ผา่น 

 ผ่าน 

 ไม่ผา่น 

 ผ่าน 

 ไม่ผา่น 

 ผ่าน 

 ไม่ผา่น 

            
           สรุปผลการประเมิน          ผ่าน 
                                            ไม่ผ่าน 

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



 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  
 
          ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 

             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์  

            ขำดคุณสมบัติ 
 

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................................... ประธานกรรมการ 
(..................................................) 

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 

 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 
 ขำดคุณสมบัติ 

 
ควำมเห็น/ข้อสังเกต................................................ 
.................................................................................  
.................................................................................  
.................................................................................  
................................................................................. 
 
   (ลงชื่อ)................................................................ 
          (................................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................. 
   วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............ 
 

 ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 

 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 
 ขำดคุณสมบัติ 

 
ควำมเห็น/ข้อสังเกต............................................................... 
................................................................................................  
...............................................................................................  
................................................................................. .............. 
...............................................................................................  
 
       (ลงชื่อ)................................................................ 
               (................................................................) 
        ต าแหน่ง............................................................. 
        วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............ 
 
 

ควำมเห็นของศึกษำธิกำรจังหวัด 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 
            มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 
            ขำดคุณสมบัติ 
 
ควำมเห็น/ข้อสังเกต ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 

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

ต าแหน่ง............................................................. 
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............ 

 
 



 

วฐ. 2 
แบบรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ต ำแหน่งครู (รำยปีกำรศึกษำ) 
 

ปีกำรศึกษำ ......................  

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว................................................นามสกุล...........................................อายุ..........................ปี 

    คุณวุฒิ...............................................................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะ..........................................................      
    ต าแหน่งเลขท่ี...................................รับเงินเดือนอันดับ คศ............................ขั้น/เงินเดือน...................................บาท 

สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา.......................................................................เขต/อ าเภอ................................... 
จังหวัด.............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................................................... ........................... 
สังกัดส่วนราชการ........................ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน................................... 

 
2. วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำมตำรำงสอน  

(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำมตำรำงสอน  
     ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

 

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

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 



 

3. ช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำน 
    3.1 กำรรำยงำนภำระงำนสอน  ก่อนวันที่ 5 กรกฎำคม 2560  จ ำนวน.....................ชั่วโมง 
        1) ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน  จ ำนวน...................ชั่วโมง 
 
  (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ  ที่ท ำกำรสอน  ในกรณีท่ีจัดการเรียนการสอน 
     เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 
 

ภำคเรียน วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้       ชั้น/ระดับ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

    
    
    
    
    

 
2) ภำระงำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรสอน และภำระงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

       จ ำนวน.............................ชั่วโมง 
 

ภำคเรียน ภำระงำน จ ำนวน (ชั่วโมง) 
   
   
   
   
   

 
   3.2  กำรรำยงำนชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2560  เป็นต้นไป 

 
ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน (ชั่วโมง) 

1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (ไม่รวม PLC)  
3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  

รวม  

 
 
 
 
 



 

4. กำรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           (1) การถูกลงโทษทางวินัย 
                 ไมถู่กลงโทษ 
 

                        ถูกลงโทษ       สถานโทษ.................................ค าสั่ง ....... ........เลขที่............./.......................... 
                      ลงวันที่ ................... .........ตั้งแต่วันที่...........................ถึงวันที่............................ 

      
         (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                 ไมถู่กลงโทษ 
 

                        ถูกลงโทษ       สถานโทษ.................................ค าสั่ง ....... ........เลขที่............./.......................... 
                      ลงวันที่ ................... .........ตั้งแต่วันที่...........................ถึงวันที่............................ 

 
5. กำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว 22/2560)  จ ำนวน....................ชั่วโมง 
 

ปี พ.ศ. หลักสูตร 
รหัส 

หลักสูตร 
หน่วยงำนที่จัด ระหว่ำงวันที่ 

จ ำนวน 
 (ชั่วโมง) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 



 

   6. ผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ (3 ด้ำน 13 ตัวช้ีวัด) 
(เมือ่สิ้นปีการศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยให้ประเมินตามตัวชี้วัด
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635  ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 

 
 

ตัวชี้วัด 

   ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินของ      

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ/เหตุผล 
 ตั

ว
บ่
ง
ชี้
2 

3 4 5 
 1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
     1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

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

    1.2 การจัดการเรียนรู้ 
         1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

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

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

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

         1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      ระดับ ...........................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

         1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      ระดับ ...........................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 



 

 

ตัวชีวั้ด 
   ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมินของ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภำพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
  1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
        เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
       

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

 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
      2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

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

      2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
      และเอกสาร ประจ าชั้นเรียน 

            หรือประจ าวิชา 

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

 

2 
 

3 
 

5 
 

1 
 

4 



 

 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องและตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร พร้อมนี้ได้แนบ 

เอกสำรหลักฐำนมำด้วยแล้ว 
 
 

(ลงซื่อ) ............................................. .............. 
     ( ...................................... ..............) 

                                              ต าแหน่ง...........................................................  
        วันที่..................เดือน............................พ.ศ............... 

 
  หมำยเหต ุวัน เดือน พ.ศ. ที่ลง และการส่ง วฐ.2 ให้สถานศึกษา ประเมิน  ไม่ควรเกินวันที่ 31 พฤษภาคม ของ 

            ปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 

ตัวชีวั้ด 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินของ 

ผู้อ ำนวยกำรถำนศึกษำ 

    ระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภำพ/เหตุผล 

 
1
1
1
1
1 

2 
 

 

3 
 

4 
 

5 
   3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 

     3.1 การพัฒนาตนเอง 
 
 

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

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................   

 

1 



 

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................................ประธานกรรมการ 
                                                (...................................................) 

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



 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  

จุดเด่น 
............................................................................................................................. .................................................... 

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

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

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

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

สิ่งท่ีควรพัฒนำ 
............................................................................................................................. .................................................... 

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

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

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

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

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

 
 

(ลงซื่อ)........................................................... 
        (...................................................) 

ต าแหน่ง       
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 
 



 

แบบสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน ต ำแหน่งครู  (5 ปีกำรศึกษำ) 
 

       ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ ................................ ................. 
1. ข้อมูลผู้ขอ 

นาย/นาง/นางสาว........................................................... นามสกุล.......... ...................................... อายุ.................ปี 
คุณวุฒิ.............................................................................................. ต าแหน่งครู วิทยฐานะ.....................................  
ต าแหน่งเลขท่ี...................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน..........................................................บาท 
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา.......................................................เขต/อ าเภอ..............................................  
จังหวัด................................ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........................................................................................  
สังกัดส่วนราชการ..........................ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน........................................ 
 

2. ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

คุณสมบัติ 
ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ

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

 มีคุณสมบัติ  
 ขาดคุณสมบัต ิ
ระบุเหตุผล
......................................................................... 
................................................................................. 

 2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  
      5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
       - 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 

 มีคุณสมบัติ  
 ขาดคุณสมบัต ิ
ระบุเหตุผล
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 

 2.3 การมวีินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
       วิชาชีพ  
       (ไม่เคยถูกลงโทษวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       ในชว่งระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

 มีคุณสมบัติ  
 ขาดคุณสมบัต ิ
ระบุเหตุผล
.......................................................................... ....... 
.................................................................................
................................................................................. 

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

 มีคุณสมบัติ  
 ขาดคุณสมบัต ิ
ระบุเหตุผล
.......................................................................... ....... 
.................................................................................
................................................................................. 

วฐ.3 



 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 
 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  
 ขาดคุณสมบัติ 

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

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

ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 

 คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์  
 ขำดคุณสมบัติ.................................. 

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

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

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

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

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

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ประเมิน 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ........... 
 

 

            ควำมเห็นของผู้ร่วมประเมิน 

     (กรณีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีวิทยฐำนะ 

        ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน) 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 

 คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์  
 ขำดคุณสมบัต.ิ................................. 

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

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

............................................................................ 
 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รว่มประเมิน 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

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

คุณสมบัติ ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

 2.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
      ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
      (ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
       3 ปีการศึกษา) 
      โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วฐ.3 

 

 มีคุณสมบัติ  
 ขาดคุณสมบัต ิ
ระบุเหตุผล.................................................................. 
................................................................................... 
.................................................................................... 



 

เอกสำรแนบ วฐ. 3 (ข้อ 2.5) 

สรุปผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ย้อนหลัง 5 ปีกำรศึกษำ 

รำย นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................. 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ประเมิน  (ลงชื่อ................................................ผู้ร่วมประเมิน 
      (.....................................................)        (...................................................) 
ต าแหน่ง...............................................................  ต าแหน่ง................................................................. 
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ...........  วันที่.................เดือน..............................พ.ศ........... 

 

ตัวชีวั้ด 
ระดับคุณภำพ 

หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำ 
ที่ 1 
 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ 2 
 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ 3 
 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ 4 
 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ 5 
  1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
     เกณฑ์กำรตัดสิน  

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผล
การประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ 2 
และ 
(2) ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 แต่ละด้าน 
ต้องมทีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่า
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ตัวชี้วัด  

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องมี
ผลการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (2) ด้านท่ี 2 
และด้านท่ี 3 ต้องมีผลการประเมิน 
ท้ัง 2 ด้าน ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 
รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 

วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผล
การประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 และ 
(2) ด้านท่ี 2และด้านท่ี 3 ต้องมีผล
การประเมนิ ท้ัง 2 ด้าน ไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3 
ตัวชี้วัด 

วิทยฐำนะครูเชีย่วชำญพิเศษ 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผล
การประเมิน ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 
และ (2) ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 
ต้องมีผลการประเมิน ท้ัง 2 ด้าน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 รวมกัน ไม่น้อย
กว่า 3 ตวัชี้วัด 

    1.2 การจัดการเรียนรู้  
    1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ 

     

    1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู/้
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการ
สอนรายบุคคล(IIP)/แผนการจดัประสบการณ ์

     

        1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้      
        1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      

 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวตักรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง่เรียนรู ้

     

1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้      
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้      

 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน 

     

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร  

ประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 
     

 3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      

สรุปผลกำรประเมิน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 


