
                   สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2.(1)                      
                    

แบบกรอกข้อมูลประกอบการเสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................นามสกุล.................................................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน………………………….……................วัน/เดือน/ปีเกิด……………………............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.......................................Line-ID………………………..........อีเมล์............................................................................... 

เงินเดือน (ปัจจบุัน)…………………………………สถานศึกษา……………………………………………………….................................................. 

สาขาที่ขอรับการประเมิน......................................................................จ านวนเอกสารเล่มผลงาน (ก.ค.ศ.1 – 3)..................เล่ม 

เร่ือง/ผลงานที่ขอรับการประเมนิ.................................................................................................................................................. 

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

วันที่ส่งผลงาน...........................................วันที่สพป.ภูเก็ตรับค าขอ (เฉพาะจนท.)...................................................................... 

รายละเอียดคุณสมบัติ 
 

คุณสมบัติ ระบุรายละเอียด 
1. วุฒิป.ตรี  ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ปี 
    วุฒิ ป.โท ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี 
    วุฒิ ป.เอก ต้องด ารงต าแหนง่ครูมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี  
    นับถึงวนัที่ยื่นค าขอ โดยใหแ้นบเอกสารต่อไปนี้ในเล่ม ก.ค.ศ.1   
        ส าเนา ก.พ. 7 ฉบับปัจจุบนั (จนท.รับรองส าเนาถูกต้อง) 
        ส าเนาปริญญาบัตร และTranscript ระดับปริญญาตรี 
        ส าเนาปริญญาบัตร และTranscript ระดับปริญญาโท/เอก (ถ้ามี) 
       ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอาย ุ
       ส าเนาตารางสอน 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา ซึ่งผอ.สถานศึกษา            
             และผู้ข้อรับการประเมินรับรองส าเนาร่วมกัน (โดยตอ้งมีภาระงานสอนตามข้อ 2)               

 

วุฒิ ป.ตรี........................................................... 
 

วิชาเอก............................................................. 
 

วุฒิ ป.โท........................................................... 
 

วิชาเอก............................................................. 
 

วุฒิ ป.เอก......................................................... 
 

วิชาเอก............................................................. 
 

2. ภาระงานสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 
 
 

ระดับการศึกษา/ประเภท จ านวนชั่วโมงสอน/ตามตารางสอน จ านวนชั่วโมง/ภาระงานสอนขัน้ต่ า 
1.ระดับปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า 6 ชม./สปัดาห์ ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สปัดาห์ 
2.ระดับประถมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สปัดาห์ ไม่ต่ ากว่า 18 ชม./สปัดาห์ 

 
3. หลักฐานเพิ่มเติม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับน าส่งส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้  

 

  1. ส าเนาทะเบียนประวตัิข้าราชการ (ก.พ.7) ฉบบัปัจจุบนั โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท (ถ้ามี) และปริญญาเอก (ถ้ามี)   

ได้แก ่ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนา Transcript  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส ฯลฯ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
      ........................................................................ 
     (.......................................................................) 
                 วัน..................เดือน...................ปี.................. 

    



                   
                       สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.(2)                      

                    

แบบกรอกข้อมูลประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................นามสกุล.................................................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน………………………….……................วัน/เดือน/ปีเกิด……………………............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.......................................Line-ID………………………..........อีเมล์............................................................................... 

เงินเดือน (ปัจจบุัน)…………………………………สถานศึกษา……………………………………………………….................................................. 

สาขาที่ขอรับการประเมิน...................................................................จ านวนเอกสารเล่มผลงาน (ก.ค.ศ.1/1 – 3/1)............เล่ม 

เร่ือง/ผลงานที่ขอรับการประเมนิ.................................................................................................................................................. 

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

วันที่ส่งผลงาน...........................................วันที่สพป.ภูเก็ตรับค าขอ (เฉพาะจนท.)...................................................................... 

รายละเอียดคุณสมบัติ 
 

คุณสมบัติ ระบุรายละเอียด 
1. ด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะช านาญการ หรือด ารงต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
    อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนบัถึงวันที่ยื่นค าขอ 
    โดยให้แนบเอกสารต่อไปนี้ในเล่ม ก.ค.ศ.1/1   
        ส าเนา ก.พ. 7 ฉบับปัจจุบนั (จนท.รับรองส าเนาถูกต้อง) 
        ส าเนาปริญญาบัตร และTranscript ระดับปริญญาตรี/โท/เอก  
        ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
       ส าเนาการผ่านหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
             วันที่อบรม..................................................................................................... 
       ส าเนาตารางสอน 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา ซึ่งผอ.สถานศึกษา            
             และผู้ข้อรับการประเมินรับรองส าเนาร่วมกัน (โดยตอ้งมีภาระงานสอนตามข้อ 2) 

ด ารงต าแหน่งครชู านาญการเมือ่ 
วัน/เดือน/ปี...................................................... 
 

วุฒิ ป.ตรี........................................................... 
 

วิชาเอก............................................................. 
 

วุฒิ ป.โท........................................................... 
 

วิชาเอก............................................................. 
 

วุฒิ ป.เอก......................................................... 
 

วิชาเอก............................................................. 

2. ภาระงานสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 
 
 

ระดับการศึกษา/ประเภท จ านวนชั่วโมงสอน/ตามตารางสอน จ านวนชั่วโมง/ภาระงานสอนขัน้ต่ า 
1.ระดับปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า 6 ชม./สปัดาห์ ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สปัดาห์ 
2.ระดับประถมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สปัดาห์ ไม่ต่ ากว่า 18 ชม./สปัดาห์ 
 

3. หลักฐานเพิ่มเติม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับน าส่งส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้  
 

  1. ส าเนาทะเบียนประวตัิข้าราชการ (ก.พ.7) ฉบบัปัจจุบนั โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท (ถ้ามี) และปริญญาเอก (ถ้ามี)   

ได้แก ่ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนา Transcript  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3. ส าเนาการผ่านหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ฉบับ 
 4. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส ฯลฯ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
      ........................................................................ 
     (.......................................................................) 
                 วัน..................เดือน...................ปี.................. 


