
เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงและแนบในแบบเสนอขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ.1) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ สายงานการสอน ตามเกณฑ์ ว17/2552 

 
ที่ หลักเกณฑ ์ เอกสารหลักฐาน 
1 ด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้วไมน่้อยกว่ำ 6 ปีส ำหรับผู้มีวุฒปิริญญำตรี/4 ปี ส ำหรับผู้มีวุฒปิริญญำโท/ 

2 ปีส ำหรับผู้มวีุฒปิริญญำเอก นับถึงวนัที่ยื่นค ำขอ 
1.1 ประวัติกำรรับรำชกำร (ก.พ.7) ฉบับปัจจุบนั ซึ่งเจ้ำหนำ้ที่ผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรอง 
1.2 เอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำอ่ืนที่เก่ียวข้อง                                                  

1.2.1 ส ำเนำปริญญำบัตรระดบัปริญญำตรี /ปริญญำโท/ปริญญำเอก หรือ      
1.2.2 ส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ/หนังสือรับรองกำรจบกำรศกึษำ/หนังสือส ำคัญอ่ืน   
         ซึ่งสภำมหำวิทยำลยัรับรอง และระบุวนัที่จบกำรศึกษำ และ 

1.3 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพีครูที่ไม่หมดอำยุ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

มีภำระงำนสอนไม่ต่ ำกวำ่ภำระงำนขั้นต่ ำตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสงักัดก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
 ภาระงานสอน ได้แก่ 1.1 จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน  1.2 ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับ        
การจัดการเรียนการสอน 1.3 ภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ/ประเภท จ ำนวนชั่วโมงสอน 
ตำมตำรำงสอน (ข้อ 1.1) 

จ ำนวนชั่วโมง/ภำระงำนสอนขัน้ต่ ำ 

1.ระดับปฐมวัย ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชม./สปัดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สปัดำห์ 
2.ระดับประถมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สปัดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 18 ชม./สปัดำห์ 

 
(รำยละเอียดเพิ่มเติม หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ด่วนทีสุ่ด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 ก.ย.53) 
 
ได้ปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี 
ติดต่อกัน นับถึงวนัที่ยืน่ค ำขอ 
 

2.1 ส ำเนำตำรำงสอน จ ำนวน 2 ปีกำรศึกษำ/4 ภำคกำรศึกษำ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ 
      ตำรำงสอนของแต่ละโรงเรียน  ซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้ขอรับการประเมิน 
      ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องร่วมกัน  และในแบบเสนอขอรับกำรประเมิน ก.ค.ศ.1  
      ข้อ 3 กำรปฏิบัติงำนในปทีี่ขอรับกำรประเมิน เฉพำะข้อ 1) กำรปฏิบัติกำรสอน และ 
      2) จ ำนวนชั่วโมงทีส่อน/สปัดำห์* ให้บรรยำยภำระงำนสอนระบุแยกเป็นปีกำรศึกษำ/          
      รำยภำคกำรศึกษำ ให้สอดคล้องตรงกันกับตำรำงสอน และไม่น้อยกว่ำภำระงำนขั้นต่ ำ  
      ตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  ตัวอย่ำงเช่น 
      ปีการศึกษา 2558 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ชั่วโมง/สัปดำห์ ระดับชัน้ 
    

รวม.........ชั่วโมง/สัปดำห์  
 

     ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชำ รำยวิชำ ชั่วโมง/สัปดำห์ ระดับชัน้ 

    
รวม........ชั่วโมง/สัปดำห์  

2.2 เอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ ที่แสดงว่ำเปน็ผู้มีคุณสมบัติ (ถ้ำมี)  เช่น ค ำสัง่ เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ * รูปแบบในแบบเสนอขอรับกำรประเมิน (ก.ค.ศ.1) ข้อ 3 เฉพำะ 1) กำรปฏิบัติกำรสอน และ2) จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดำห์เท่ำนั้น ที่ สพป.ก ำหนดรูปแบบให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน กำรรำยงำนในส่วนอื่น ๆ ผู้เสนอขอรับกำรประเมินเป็นผู้ก ำหนดเอง โดยยึดหัวข้อตำมแบบเสนอขอรับกำรประเมิน ก.ค.ศ.1 



เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงและแนบในแบบเสนอขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ.1/1) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ สายงานการสอน ตามเกณฑ์ ว17/2552 

 
ที่ หลักเกณฑ ์ เอกสารหลักฐาน 
1 ด ำรงต ำแหน่งครูที่มีวทิยฐำนะครูช ำนำญกำร หรือด ำรงต ำแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

หรือรวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวนัที่ยืน่ค ำขอ 
1.1 ประวัติกำรรับรำชกำร (ก.พ.7) ฉบับปัจจุบนั ซึ่งเจ้ำหนำ้ทีผู่้มีอ ำนำจลงนำมรับรอง 
1.2 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูที่ไม่หมดอำย ุ
1.3 ส ำเนำหลักสูตรกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มี 
       และเลื่อนเป็นวทิยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ  (อำยไุม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัทีส่ ำเร็จ 
       หลักสูตรกำรพัฒนำ)   

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

มีภำระงำนสอนไม่ต่ ำกวำ่ภำระงำนขั้นต่ ำตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสงักัดก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
 ภาระงานสอน ได้แก่ 1.1 จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน  1.2 ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด      
การเรียนการสอน 1.3 ภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ/ประเภท จ ำนวนชั่วโมงสอน 
ตำมตำรำงสอน (ข้อ 1.1) 

จ ำนวนชั่วโมง/ภำระงำนสอนขัน้ต่ ำ 

1.ระดับปฐมวัย ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชม./สปัดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สปัดำห์ 
2.ระดับประถมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สปัดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 18 ชม./สปัดำห์ 

 
(รำยละเอียดเพิ่มเติม หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ด่วนทีสุ่ด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 ก.ย.53) 
 
ได้ปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี 
ติดต่อกัน นับถึงวนัที่ยืน่ค ำขอ 
 
 

2.1 ส ำเนำตำรำงสอน จ ำนวน 2 ปีกำรศึกษำ/4 ภำคกำรศึกษำ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ 
      ตำรำงสอนของแต่ละโรงเรียน  ซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้ขอรับการประเมิน 
      ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องร่วมกัน  และในแบบเสนอขอรับกำรประเมิน ก.ค.ศ.1/1  
      ข้อ 3 กำรปฏิบัติงำนในปทีี่ขอรับกำรประเมิน เฉพำะข้อ 1) กำรปฏิบัติกำรสอน และ 
      2) จ ำนวนชั่วโมงทีส่อน/สปัดำห์*  ให้บรรยำยภำระงำนสอนระบุแยกเป็นปีกำรศึกษำ/          
      รำยภำคกำรศึกษำ ให้สอดคล้องตรงกันกับตำรำงสอน และไม่น้อยกว่ำภำระงำนขั้นต่ ำ  
      ตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  ตัวอย่ำงเช่น 
      ปีการศึกษา 2558 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ชั่วโมง/สัปดำห์ ระดับชัน้ 
    

รวม.........ชั่วโมง/สัปดำห์  
 

     ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชำ รำยวิชำ ชั่วโมง/สัปดำห์ ระดับชัน้ 

    
รวม.........ชั่วโมง/สัปดำห์  

2.2 เอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ ที่แสดงว่ำเปน็ผู้มีคุณสมบัติ (ถ้ำมี)  เช่น ค ำสัง่ เป็นตน้ 
 
หมายเหตุ * รูปแบบในแบบเสนอขอรับกำรประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) ข้อ 3 เฉพำะ 1) กำรปฏิบัติกำรสอน และ2) จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดำห์เท่ำนั้น ที่ สพป.ก ำหนด
รูปแบบให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน กำรรำยงำนในส่วนอื่น ๆ ผู้เสนอขอรับกำรประเมินเป็นผู้ก ำหนดเอง โดยยึดหัวข้อตำมแบบเสนอขอรับกำรประเมิน ก.ค.ศ.1/1  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


