แบบ พ.ค.ก. ๑/๑

แบบขอรับ พ.ค.ก.
(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก. ครั้งแรก หรือกรณีย้าย/ โอน /ช่วยราชการ)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (ข้อ ๗)
(สำหรับ ครูผู้ช่วย, ครู, รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ที่สอนในสถำนศึกษำที่เปิดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ................................. นำมสกุล ........................................................... อำยุ ............ ปี
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 ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมตั ิ หรือรับรอง
วุฒบิ ัตรออกโดยหน่วยงำน........................................................................
เลขที่ ........................... เมือ่ วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๑.๓ ดำรงตำแหน่ง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขัน้ ......................... บำท
ตำแหน่งเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สังกัด (ส่วนรำชกำร) ...........................................................................
๒. รำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำน
๒.๑ ปฏิบัตหิ น้ำที่ในสถำนศึกษำ............................................ อำเภอ ...........................................
จังหวัด ............................... สังกัด ..................................................................
ตำมคำสั่ง ................................. ที่ ................... ลงวันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
๒.๒ ขอรับ พ.ค.ก. ตัง้ แต่วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
โดยมีกำรปฏิบตั ิกำรสอนตั้งแต่วันขอรับ พ.ค.ก. ดังนี้
ปีกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ......... หน่วยชัว่ โมง/สัปดำห์
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ......... หน่วยชัว่ โมง/สัปดำห์

-๒๓. ได้ส่งเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๓.๑ เอกสำรแสดงคุณวุฒิ
สำเนำวุฒปิ ริญญำทำงกำรศึกษำพิเศษ
สำเนำวุฒบิ ัตรผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมตั หิ รือรับรอง
๓.๒ บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแต่ละชั้น/ห้องเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ในปีกำรศึกษำ
ที่ขอรับ พ.ค.ก.
๓.๓ ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ ในปีกำรศึกษำทีข่ อรับ พ.ค.ก.
๓.๔ ตำรำงสอนรำยบุคคลของผู้ขอรับ พ.ค.ก. ในปีกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๓.๕ สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรองควำมพิกำร
ของคนพิกำรที่สอน ซึ่งออกโดยแพทย์แผนปัจจุบนั
๓.๖ ประกำศกำหนดกำรเปิด – ปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๓.๗ สำเนำทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ) ของผู้ขอรับ พ.ค.ก. ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบนั
๓.๘ เอกสำรกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
สำเนำคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้
สำเนำคำสั่งย้ำย/โอน
สำเนำคำสั่งช่วยรำชกำร
อื่นๆ ระบุ .........................................................
๓.๙ เอกสำรอื่น ๆ เช่น สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำนำม ชื่อ ตัว นำมสกุล ใบสำคัญกำรสมรส
หรือใบสำคัญกำรหย่ำ เป็นต้น (ถ้ำมี)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้ขอรับ พ.ค.ก.
( ....................................... )
ตำแหน่ง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

-๓๔. คำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๕. คำรับรองของผู้บงั คับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บงั คับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๑/๒

แบบขอรับ พ.ค.ก.
(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก. ครั้งแรก หรือกรณีย้าย/ โอน /ช่วยราชการ)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (ข้อ ๗)
(สำหรับ ครูผู้ช่วย และครู ทีส่ อนคนพิกำรในสถำนศึกษำอื่นนอกจำกสถำนศึกษำทีเ่ ปิดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ................................. นำมสกุล ........................................................ อำยุ ............ ปี
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 ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมตั ิ หรือรับรอง
วุฒบิ ัตรออกโดยหน่วยงำน ........................................................................
เลขที่ ........................... เมือ่ วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............
๑.๓ ดำรงตำแหน่ง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขัน้ ......................... บำท
ตำแหน่งเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ ...............................................
สังกัด (ส่วนรำชกำร) ...........................................................................
๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ
ครูประจำชัน้ ที่แยกสอนคนพิกำรเป็นห้องพิเศษโดยเฉพำะ
ครูเสริมวิชำกำรและสอนคนพิกำรประจำห้องเสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ครูเดินสอนคนพิกำรประจำศูนย์เสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ระบุชอื่ โรงเรียน ๑) ....................................................
๒) ....................................................
๓) ....................................................
ครูประจำชัน้ ของชั้นเรียนทีม่ ีคนพิกำรเรียนร่วมกับคนปกติ

-๒๓. รำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำน
๓.๑ ปฏิบัตหิ น้ำที่ในสถำนศึกษำ............................................ อำเภอ ...........................................
จังหวัด ............................... สังกัด ..................................................................
ตำมคำสั่ง ................................. ที่ ................... ลงวันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ตั้งแต่วนั ที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
๓.๒ ปฏิบัตหิ น้ำที่สอนคนพิกำรตำมคำสั่งสถำนศึกษำ ...................................... ที่ ...........................
ลงวันที่ ................ เดือน ....................... พ.ศ. ..............
ตั้งแต่วนั ที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
๓.๓ ขอรับ พ.ค.ก. ตัง้ แต่วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
โดยมีกำรปฏิบตั ิกำรสอนตั้งแต่วันขอรับ พ.ค.ก. ดังนี้
ปีกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ............ หน่วยชัว่ โมง/สัปดำห์
คนพิกำรทีส่ อน จำนวน ............ คน
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ........... หน่วยชัว่ โมง/สัปดำห์
คนพิกำรทีส่ อน จำนวน ............ คน
๔. ได้ส่งเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๔.๑ เอกสำรแสดงคุณวุฒิ
สำเนำวุฒปิ ริญญำทำงกำรศึกษำพิเศษ
สำเนำวุฒบิ ัตรผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมตั หิ รือรับรอง
๔.๒ บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแต่ละชั้น/ห้องเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ในปีกำรศึกษำ
ที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๓ ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ ในปีกำรศึกษำทีข่ อรับ พ.ค.ก.
๔.๔ ตำรำงสอนรำยบุคคลของผู้ขอรับ พ.ค.ก. ในปีกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๕ สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรองควำมพิกำร
ของคนพิกำรที่สอน ซึ่งออกโดยแพทย์แผนปัจจุบนั
๔.๖ สำเนำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ของคนพิกำรที่สอนในปีกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๗ ประกำศกำหนดกำรเปิด – ปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำที่ขอรับ พ.ค.ก.
๔.๘ สำเนำทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖) ของผู้ขอรับ พ.ค.ก. ที่มีขอ้ มูลเป็นปัจจุบัน
๔.๙ เอกสำรกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
สำเนำคำสั่งมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร
สำเนำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
สำเนำคำสั่งย้ำย/โอน
สำเนำคำสั่งช่วยรำชกำร
อื่นๆ ระบุ ...................................................

-๓๔.๑๐ เอกสำรอื่น ๆ เช่น สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำนำม ชื่อตัว นำมสกุล ใบสำคัญกำรสมรส
หรือใบสำคัญกำรหย่ำ เป็นต้น (ถ้ำมี)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้ขอรับ พ.ค.ก.
( ....................................... )
ตำแหน่ง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๕. คำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๖. คำรับรองของผู้บงั คับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บงั คับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๒/๑

แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ พ.ค.ก.
(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อ ๕)
(สำหรับ ครูผู้ช่วย, ครู, รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ที่สอนในสถำนศึกษำที่เปิดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ............................ นำมสกุล ...................................................... อำยุ ............ ปี
ดำรงตำแหน่ง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขัน้ ......................... บำท
ตำแหน่งเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สังกัด (ส่วนรำชกำร) ...........................................................................
๒. รำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำน
ปฏิบัติกำรสอนปีกำรศึกษำปัจจุบัน ปีกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ......... หน่วยชัว่ โมง/สัปดำห์
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ......... หน่วยชัว่ โมง/สัปดำห์
๓. ได้รบั พ.ค.ก. ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. .................
๔. ได้ส่งเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๔.๑ แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของคนพิกำรในปีกำรศึกษำที่แล้วมำ
๔.๒ สำเนำคำสั่งหรือเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับ พ.ค.ก. ในปีกำรศึกษำที่ผำ่ นมำ
๔.๓ เอกสำรหลักฐำนในปีกำรศึกษำปัจจุบนั ได้แก่
๑) บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแต่ละชัน้ /ห้องเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร
๒) ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ
๓) ตำรำงสอนรำยบุคคลของผู้ขอรับ พ.ค.ก.
๔) สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรอง
ควำมพิกำรของคนพิกำรทีส่ อน ซึ่งออกโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
๕) ประกำศกำหนดกำรเปิด – ปิดภำคเรียน
๔.๔ เอกสำรอื่น ๆ เช่น สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำนำม ชื่อตัว นำมสกุล ใบสำคัญกำรสมรส
หรือใบสำคัญกำรหย่ำ เป็นต้น (ถ้ำมี)

-๒ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้รำยงำน
( ....................................... )
ตำแหน่ง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๕. คำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๖. คำรับรองของผู้บงั คับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บงั คับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๒/๒

แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ พ.ค.ก.
(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม)
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อ ๕)
(สำหรับ ครูผู้ช่วย และครู ทีส่ อนคนพิกำรในสถำนศึกษำอื่นนอกจำกสถำนศึกษำทีเ่ ปิดสอนเฉพำะคนพิกำร)
๑. ชื่อ ............................ นำมสกุล ...................................................... อำยุ ............ ปี
ดำรงตำแหน่ง........................... วิทยฐำนะ .................................
รับเงินเดือนอันดับ..................... ขัน้ ......................... บำท
ตำแหน่งเลขที่ ......................... สถำนศึกษำ ......................................................
อำเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ ...............................................
สังกัด (ส่วนรำชกำร) ...........................................................................
๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ
ครูประจำชัน้ ที่แยกสอนคนพิกำรเป็นห้องพิเศษโดยเฉพำะ
ครูเสริมวิชำกำรและสอนคนพิกำรประจำห้องเสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ครูเดินสอนคนพิกำรประจำศูนย์เสริมวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ
ระบุชอื่ โรงเรียน ๑) ....................................................
๒) ....................................................
๓) ....................................................
ครูประจำชัน้ ของชั้นเรียนทีม่ ีคนพิกำรเรียนร่วมกับคนปกติ
๓. รำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำน
๓.๑ ปฏิบัตหิ น้ำที่สอนคนพิกำรที่ ..............................................
ตำมคำสั่งสถำนศึกษำ .................................................... ที่ ..........................
ลงวันที่ ................ เดือน ....................... พ.ศ. ..............
ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
๓.๒ ปฏิบัตกิ ำรสอนปีกำรศึกษำปัจจุบนั ปีกำรศึกษำ ................
ภำคเรียนที่ ๑ จำนวน ........... หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์
คนพิกำรทีส่ อน จำนวน ............ คน
ภำคเรียนที่ ๒ จำนวน ............ หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์
คนพิกำรทีส่ อน จำนวน ............ คน

-๒๔. ได้รบั พ.ค.ก. ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. .................
๕. ข้ำพเจ้ำได้ส่งเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๕.๑ แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของคนพิกำรในปีกำรศึกษำที่แล้วมำ
๕.๒ สำเนำคำสัง่ หรือเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับ พ.ค.ก. ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
๕.๓ เอกสำรหลักฐำนในปีกำรศึกษำปัจจุบัน ได้แก่
๑) บัญชีแสดงจำนวนคนพิกำรในแต่ละชัน้ /ห้องเรียน จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร
๒) ตำรำงสอนรวมของสถำนศึกษำ
๓) ตำรำงสอนรำยบุคคลของผู้รำยงำน
๔) ประกำศกำหนดกำรเปิด – ปิดภำคเรียน
๕) สำเนำคำสั่งมอบหมำยให้ปฏิบตั ิหน้ำที่สอนคนพิกำร
๖) สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรอง
ควำมพิกำรของคนพิกำรทีส่ อน ซึ่งออกโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
๗) สำเนำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ของคนพิกำรที่สอน
๕.๔ เอกสำรอื่น ๆ เช่น สำเนำกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำนำม ชื่อตัว นำมสกุล ใบสำคัญกำร
ส
ม
ร
ส
หรือใบสำคัญกำรหย่ำ เป็นต้น (ถ้ำมี)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้รำยงำน
( ....................................... )
ตำแหน่ง ............................... วิทยฐำนะ ..........................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........
๖. คำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
สถำนศึกษำ ..................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

-๓๗. คำรับรองของผู้บงั คับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ........................................... ผู้บงั คับบัญชำ
( ....................................... )
ตำแหน่ง ........................... วิทยฐำนะ ...........................
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ...........

แบบ พ.ค.ก. ๓

แบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้วมา
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (ข้อ ๙ วรรคสอง)
(สำหรับผู้ขอรับ พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถำนศึกษำเดิม)
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ................................. นำมสกุล ........................................................
ตำแหน่ง ............................................. สถำนศึกษำ ....................................................
ขอรำยงำนผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของคนพิกำรที่สอนในปีกำรศึกษำ
ที่แล้วมำ โดยได้ระบุชื่อวิชำ/ทักษะที่สอนในปีกำรศึกษำที่แล้วมำ และผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรหรือ
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) และแสดงระดับคุณภำพ ดังเอกสำรแนบ พ.ค.ก. ๓

ขอรับรองว่ำ กำรรำยงำนและข้อมูลในเอกสำรแนบ พ.ค.ก. ๓ เป็นควำมจริง
ลงชื่อ ............................................ ผู้รำยงำน
(..............................................)
ตำแหน่ง .................................... วิทยฐำนะ ............................
วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. ........

ขอรับรองว่ำกำรรำยงำนและข้อมูลในเอกสำรแนบ พ.ค.ก.๓ เป็นควำมจริง
ลงชื่อ ............................................. ผู้รับรอง
(................................................)
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. ........

เอกสารแนบ พ.ค.ก. ๓

แบบรายงานการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้ องคนพิการ
ในปีการศึกษา......................................
1. ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)........................................สกุล....................................................
ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร ระดับชั้น...................................จำนวน ...................................คน
โดยปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนวิชำ...................................มีผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ในปีที่ผ่ำนมำดังนี้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล (คนพิการที่สอน)

สรุปผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ ตาม IEP
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่ อ ...........................................................ผู้ ร ำยงำน (ผู้ ข อรั บ
พ.ค.ก.)
(...........................................................)
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
......................................................ผูร้ ับรอง
ผู้บริหารสถานศึกษา

