แบบ พ.ค.ก. ๑/๑

แบบขอรับ พ.ค.ก.
(ขอใหไดรับ พ.ค.ก. ครั้งแรก หรือกรณียาย/ โอน /ชวยราชการ)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสาหรับตาแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (ขอ ๗)
(สำหรับ ครูผูชวย, ครู, รองผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ และผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ
ที่สอนในสถำนศึกษำที่เปดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ................................. นำมสกุล ........................................................... อำยุ ............ ป
1.1 วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำ
๑) วุฒิ .............................. สำขำวิชำ ............................. สถำบันกำรศึกษำ...................................
เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๒) วุฒิ .............................. สำขำวิชำ ............................. สถำบันกำรศึกษำ...................................
เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๓) วุฒิ .............................. สำขำวิชำ ............................. สถำบันกำรศึกษำ...................................
เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๑.๒ ผำนกำรอบรมดำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ หรือรับรอง
วุฒิบัตรออกโดยหนวยงำน........................................................................
เลขที่ ........................... เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๑.๓ ดำรงตำแหนง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขั้น ......................... บำท
ตำแหนงเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สังกัด (สวนรำชกำร) ...........................................................................
๒. รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
๒.๑ ปฏิบัตหิ นำที่ในสถำนศึกษำ............................................ อำเภอ ...........................................
จังหวัด ............................... สังกัด ..................................................................
ตำมคำสั่ง ................................. ที่ ................... ลงวันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ตั้งแตวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
๒.๒ ขอรับ พ.ค.ก. ตั้งแตวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอนตั้งแตวันขอรับ พ.ค.ก. ดังนี้
ปกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ......... หนวยชั่วโมง/สัปดำห
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ......... หนวยชั่วโมง/สัปดำห

-๒๓. ไดสงเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๓.๑ เอกสำรแสดงคุณวุฒิ
สำเนำวุฒิปริญญำทำงกำรศึกษำพิเศษ
สำเนำวุฒิบัตรผำนกำรอบรมดำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติหรือ รับรอง
๓.๒ บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแตละชั้น/หองเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ในปกำรศึกษำ
ที่ขอรับ พ.ค.ก.
๓.๓ ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ ในปกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๓.๔ ตำรำงสอนรำยบุคคลของผูขอรับ พ.ค.ก. ในปกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๓.๕ สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรองควำมพิกำร
ของคนพิกำรที่สอน ซึ่ง ออกโดยแพทยแผนปจจุบัน
๓.๖ ประกำศกำหนดกำรเปด – ปดภำคเรียน ปกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๓.๗ สำเนำทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ) ของผูขอรับ พ.ค.ก. ที่มีขอมูลเป็นปจจุบัน
๓.๘ เอกสำรกำรปฏิบัติหนำที่
สำเนำคำสั่งบรรจุและแตงตั้ง
สำเนำคำสั่งยำย/โอน
สำเนำคำสั่งชวยรำชกำร
อื่นๆ ระบุ .........................................................
๓.๙ เอกสำรอื่น ๆ เชน สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหนำนำม ชื่อ ตัว นำมสกุ ล ใบสำคัญ กำรสมรส
หรือใบสำคัญกำรหยำ เป็นตน (ถำมี)
ขำพเจำขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูขอรับ พ.ค.ก.
( ....................................... )
ตำแหนง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

-๓๔. คำรับรองของผูบริหำรสถำนศึกษำ
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๕. คำรับรองของผูบังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบังคับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผูอำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผูอำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๑/๒

แบบขอรับ พ.ค.ก.
(ขอใหไดรับ พ.ค.ก. ครั้งแรก หรือกรณียาย/ โอน /ชวยราชการ)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสาหรับตาแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (ขอ ๗)
(สำหรับ ครูผูชวย และครู ที่สอนคนพิกำรในสถำนศึกษำอื่นนอกจำกสถำนศึกษำที่เปดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ................................. นำมสกุล ........................................................ อำยุ ............ ป
๑.๑ วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำ
๑) วุฒิ .............................. สำขำวิชำ ............................. สถำบันกำรศึกษำ...................................
เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๒) วุฒิ .............................. สำขำวิชำ ............................. สถำบันกำรศึกษำ...................................
เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๓) วุฒิ .............................. สำขำวิชำ ............................. สถำบันกำรศึกษำ...................................
เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๑.๒ ผำนกำรอบรมดำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ หรือรับรอง
วุฒิบัตรออกโดยหนวยงำน ........................................................................
เลขที่ ........................... เมื่อวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๑.๓ ดำรงตำแหนง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขั้น ......................... บำท
ตำแหนงเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ...............................................
สังกัด (สวนรำชกำร) ...........................................................................
๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ครูประจำชั้นที่แยกสอนคนพิกำรเป็นหองพิเศษโดยเฉพำะ
ครูเสริมวิชำกำรและสอนคนพิกำรประจำหองเสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ครูเดินสอนคนพิกำรประจำศูนยเสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ระบุชื่อโรงเรียน ๑) ....................................................
๒) ....................................................
๓) ....................................................
ครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิกำรเรียนรวมกับคนปกติ

-๒๓. รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
๓.๑ ปฏิบัติหนำที่ในสถำนศึกษำ............................................ อำเภอ ...........................................
จังหวัด ............................... สังกัด ..................................................................
ตำมคำสั่ง ................................. ที่ ................... ลงวันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ตั้งแตวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
๓.๒ ปฏิบัติหนำที่สอนคนพิกำรตำมคำสั่งสถำนศึกษำ ...................................... ที่ ...........................
ลงวันที่ ................ เดือน ....................... พ.ศ. ..............
ตั้งแตวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
๓.๓ ขอรับ พ.ค.ก. ตั้งแตวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอนตั้งแตวันขอรับ พ.ค.ก. ดังนี้
ปกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ............ หนวยชั่วโมง/สัปดำห
คนพิกำรที่สอน จำนวน ............ คน
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ........... หนวยชั่วโมง/สัปดำห
คนพิกำรที่สอน จำนวน ............ คน
๔. ไดสงเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๔.๑ เอกสำรแสดงคุณวุฒิ
สำเนำวุฒิปริญญำทำงกำรศึกษำพิเศษ
สำเนำวุฒิบัตรผำนกำรอบรมดำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติหรือรับรอง
๔.๒ บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแตละชั้น/หองเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ในปกำรศึกษำ
ที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๓ ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ ในปกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๔ ตำรำงสอนรำยบุคคลของผูขอรับ พ.ค.ก. ในปกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๕ สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรองควำมพิกำร
ของคนพิกำรที่สอน ซึ่ง ออกโดยแพทยแผนปจจุบัน
๔.๖ สำเนำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ของคนพิกำรที่สอนในปกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๗ ประกำศกำหนดกำรเปด – ปดภำคเรียน ปกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๘ สำเนำทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖) ของผูขอรับ พ.ค.ก. ที่มีขอมูลเป็นปจจุบัน
๔.๙ เอกสำรกำรปฏิบัติหนำที่
สำเนำคำสั่งมอบหมำยใหปฏิบัติหนำที่สอนคนพิกำร
สำเนำคำสั่งบรรจุและแตงตั้ง
สำเนำคำสั่งยำย/โอน
สำเนำคำสั่งชวยรำชกำร
อื่นๆ ระบุ ...................................................

-๓๔.๑๐ เอกสำรอื่น ๆ เชน สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหนำนำม ชื่อตัว นำมสกุล ใบสำคัญกำรสมรส
หรือใบสำคัญกำรหยำ เป็ นตน (ถำมี)
ขำพเจำขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูขอรับ พ.ค.ก.
( ....................................... )
ตำแหนง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๕. คำรับรองของผูบริหำรสถำนศึกษำ
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๖. คำรับรองของผูบังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบังคับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผูอำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผูอำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๒/๑

แบบรายงานขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับ พ.ค.ก.
(ขอใหไดรับ พ.ค.ก. ตอเนื่องในสถานศึกษาเดิม)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสาหรับตาแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขอ ๕)
(สำหรับ ครูผูชวย, ครู, รองผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ และผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ
ที่สอนในสถำนศึกษำที่เปดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ............................ นำมสกุล ...................................................... อำยุ ............ ป
ดำรงตำแหนง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขั้น ......................... บำท
ตำแหนงเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สังกัด (สวนรำชกำร) ...........................................................................
๒. รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติกำรสอนปกำรศึกษำปจจุบัน ปกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ......... หนวยชั่วโมง/สัปดำห
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ......... หนวยชั่วโมง/สัปดำห
๓. ไดรับ พ.ค.ก. ครั้งสุดทำย เมื่อวันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. .................
๔. ไดสงเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๔.๑ แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของคนพิกำรในปกำรศึกษำที่แลวมำ
๔.๒ สำเนำคำสั่งหรือเอกสำรหลักฐำนกำรไดรับ พ.ค.ก. ในปกำรศึกษำที่ผำนมำ
๔.๓ เอกสำรหลักฐำนในปกำรศึกษำปจจุบัน ไดแก
๑) บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแตละชั้น/หองเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร
๒) ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ
๓) ตำรำงสอนรำยบุคคลของผูขอรับ พ.ค.ก.
๔) สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรอง
ควำมพิกำรของคนพิกำรที่สอน ซึ่งออกโดยแพทยแผนปจจุบัน
๕) ประกำศกำหนดกำรเปด – ปดภำคเรียน
๔.๔ เอกสำรอื่น ๆ เชน สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหนำนำม ชื่อตัว นำมสกุล ใบสำคัญกำรสมรส
หรือใบสำคัญกำรหยำ เป็นตน (ถำมี)

-๒ขำพเจำขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูรำยงำน
( ....................................... )
ตำแหนง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๕. คำรับรองของผูบริหำรสถำนศึกษำ
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๖. คำรับรองของผูบังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบังคับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผูอำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผูอำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๒/๒

แบบรายงานขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับ พ.ค.ก.
(ขอใหไดรับ พ.ค.ก. ตอเนื่องในสถานศึกษาเดิม)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสาหรับตาแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขอ ๕)
(สำหรับ ครูผูชวย และครู ที่สอนคนพิกำรในสถำนศึกษำอื่นนอกจำกสถำนศึกษำที่เปดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ............................ นำมสกุล ...................................................... อำยุ ............ ป
ดำรงตำแหนง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขั้น ......................... บำท
ตำแหนงเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ...............................................
สังกัด (สวนรำชกำร) ...........................................................................
๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ครูประจำชั้นที่แยกสอนคนพิกำรเป็นหองพิเศษโดยเฉพำะ
ครูเสริมวิชำกำรและสอนคนพิกำรประจำหองเสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ครูเดินสอนคนพิกำรประจำศูนยเสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ระบุชื่อโรงเรียน ๑) ....................................................
๒) ....................................................
๓) ....................................................
ครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิกำรเรียนรวมกับคนปกติ
๓. รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
๓.๑ ปฏิบัติหนำที่สอนคนพิกำรที่ ..............................................
ตำมคำสั่งสถำนศึกษำ .................................................... ที่ ..........................
ลงวันที่ ................ เดือน ....................... พ.ศ. ..............
ตั้งแตวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
๓.๒ ปฏิบัติกำรสอนปกำรศึกษำปจจุบัน ปกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ........... หนวยชั่วโมง/สัปดำห
คนพิกำรที่สอน จำนวน ............ คน
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ............ หนวยชั่วโมง/สัปดำห
คนพิกำรที่สอน จำนวน ............ คน

-๒๔. ไดรับ พ.ค.ก. ครั้งสุดทำย เมื่อวันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. .................
๕. ขำพเจำไดสงเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๕.๑ แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของคนพิกำรในปกำรศึกษำที่แลวมำ
๕.๒ สำเนำคำสั่งหรือเอกสำรหลักฐำนกำรไดรับ พ.ค.ก. ในปกำรศึกษำที่ผำนมำ
๕.๓ เอกสำรหลักฐำนในปกำรศึกษำปจจุบัน ไดแก
๑) บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแตละชั้น/หองเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร
๒) ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ
๓) ตำรำงสอนรำยบุคคลของผูรำยงำน
๔) ประกำศกำหนดกำรเปด – ปดภำคเรียน
๕) สำเนำคำสั่งมอบหมำยใหปฏิบัติหนำที่สอนคนพิกำร
๖) สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรอง
ควำมพิกำรของคนพิกำรที่สอน ซึ่งออกโดยแพทยแผนปจจุบัน
๗) สำเนำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ของคนพิกำรที่สอน
๕.๔ เอกสำรอื่น ๆ เชน สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหนำนำม ชื่อ ตัว นำมสกุล ใบสำคัญ กำร
ส
ม
ร
ส
หรือใบสำคัญกำรหยำ เป็นตน (ถำมี)
ขำพเจำขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูรำยงำน
( ....................................... )
ตำแหนง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๖. คำรับรองของผูบริหำรสถำนศึกษำ
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

-๓๗. คำรับรองของผูบังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวำขอควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกลำวขำงตนเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผูบังคับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหนง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผูอำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผูอำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๓

แบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปการศึกษาที่แลวมา
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสาหรับตาแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (ขอ ๙ วรรคสอง)
(สำหรับผูขอรับ พ.ค.ก. ตอเนื่องในสถำนศึกษำเดิม)
ขำพเจำ (นำย/นำง/นำงสำว) ................................. นำมสกุล ........................................................
ตำแหนง ............................................. สถำนศึกษำ ....................................................
ขอรำยงำนผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของคนพิก ำรที่สอนในปกำรศึกษำ
ที่แ ลวมำ โดยไดระบุชื่อ วิช ำ/ทักษะที่สอนในปกำรศึก ษำที่แลวมำ และผลกำรพัฒนำตำมหลัก สูตรหรือ
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) และแสดงระดับคุณภำพ ดังเอกสำรแนบ พ.ค.ก. ๓

ขอรับรองวำ กำรรำยงำนและขอมูลในเอกสำรแนบ พ.ค.ก. ๓ เป็นควำมจริง
ลงชื่อ ............................................ ผูรำยงำน
(..............................................)
ตำแหนง .................................... วิทยฐำนะ ............................
วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. ........

ขอรับรองวำกำรรำยงำนและขอมูลในเอกสำรแนบ พ.ค.ก.๓ เป็นควำมจริง
ลงชื่อ ............................................. ผูรับรอง
(................................................)
ผูบริหำรสถำนศึกษำ
วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. ........

เอกสารแนบ พ.ค.ก. ๓

แบบรายงานการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของคนพิการ
ในปการศึกษา......................................
1. ขำพเจำ (นำย/นำง/นำงสำว)........................................สกุล....................................................
ปฏิบัติหนำที่สอนคนพิกำร ระดับชั้น...................................จำนวน ...................................คน
โดยปฏิบัติหนำที่กำรสอนวิชำ...................................มีผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ในปที่ผำนมำดังนี้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล (คนพิการที่สอน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พ.ค.ก.)

สรุปผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ ตาม IEP
กอนการพัฒนา
หลังการพั ฒนา

ลงชื่ อ ...........................................................ผู รำ ยงำ น ( ผู ขอรั บ
(...........................................................)
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเป็นความจริง
......................................................ผูรับรอง
ผูบริหารสถานศึกษา

หมายเหตุ

