
 
 

 
                        
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

เรื่อง  คณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลในแบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ต าแหน่งครูสายผู้สอน  เพื่อให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  สังกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ตามหนัง สือส านักงาน ก .ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐  ลงวัน ท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐                         
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน              
การสอน  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑  ลงวันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒  ลงวันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด่วนท่ีสุด  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๕๙๙  ลงวันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  การก าหนดช่ัวโมงการปฏิบัติงานและ
การประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  และคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) และได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน ด าเนินการ ดังนี้  
  ๑. ให้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งครูทุกคน ในสถานศึกษา 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยภาคเรียนท่ี ๑ เป็นการประเมินเพื่อให้ค าแนะนาและพัฒนา และภาคเรียนท่ี ๒ ให้
ประเมินภาพรวมทั้งปี  
  ๒. ให้ต้ังคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือนอก
สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลในแบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ต าแหน่งครู และแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) พร้อมท้ัง
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี ในแต่ละปีการศึกษา  

๓.  เมื่อส้ินปีการศึกษาให้พิจารณาผลการประเมินตนเองของผู้ด ารงต าแหน่งครู ท้ัง ๓ ด้าน ๑๓ 
ตัวชี้วัด ตามแบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งครู และตามแบบรายงานผลงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
  ๔. ให้สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูทราบปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง หากผู้ด ารงต าแหน่ง
ครู ไม่เห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ปรึกษาและช้ีแจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม ความเป็นจริง
แล้ว แต่ผู้ด ารงต าแหน่งครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมิน ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันส้ินสุด 



/๕. กรณีการประเมิน… 

-๒- 
  ๕. กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมิน ผลงานท่ีเกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในจังหวัดนั้นท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินแทน  
  ๖. เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะใด ให้เสนอค าขอ ตาม
แบบ วฐ.๑ และผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน ๕ ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกันนับแต่วันท่ียื่น
ค าขอตามแบบ วฐ.๓ 
  ๗. กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ ซึ่งจะต้องมีการสรุปผล      
การประเมิน ๕ ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกัน หากผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นมีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะท่ีขอ 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการ เสนอส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะท่ีขอ  เป็นผู้ร่วมประเมิน
และสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (๕ ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.๓| 
  ๘. การประเมินผลงานทางวิชาการ  ส าหรับวิทยฐานะครูเช่ียวชาญและวิทยฐานะ                              
ครูเช่ียวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. เป็นผู้ต้ังคณะกรรมการประเมิน  

    ส าหรับการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งครู ให้มีการประเมิน ดังนี้  
 ๑.  ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ส าหรับทุกวิทยฐานะ ต้องประเมินผลงาน ท่ีเกิด

จากการปฏิบัติหน้าท่ี มี ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด ดังนี้  
      ๑.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน มี ๘ ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ๑) การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด ๒) การจัดการเรียนรู้ จ านวน ๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้                 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล(IIP)/ แผนการ
จัดประสบการณ์ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียน ๓) การสร้างและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด ๔) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน ๑ 
ตัวชี้วัด และ ๕) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน ๑ ตัวชี้วัด  
      ๑.๒ ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน มี ๓ ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการ            
ช้ันเรียน ๒) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ ๓) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียน
หรือประจ าวิชา  
       ๑.๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มี ๒ ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ๑) การพัฒนา
ตนเอง และ ๒) การพัฒนาวิชาชีพ  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ได้มีข้าราชการครูจ านวน  ๑  ราย  คือ นางส าเนา  
กุลแก้ว  ต าแหน่ง  ครู  คศ. ๒  วิทยฐานะช านาญการ  เพื่อขอมีวิทยฐานะเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๒๑  ดังนั้น  จึงประกาศให้มีคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลในแบบ
บันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งครู และแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) พร้อมท้ังเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ในแต่ละปีการศึกษา  ของข้าราชการครูและบุคลากร 



 
/ทางการศึกษา...   

-๓- 
 

ทางการศึกษา  เพื่อให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  สังกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
๑.  นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๒.  นายนุกูล  ลัดลอด  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางระโหง 
๓.  นางอุไรวรรณ์  จิตรังษี   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 

 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
(นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=104176&Area_CODE=1201

