
  

 

ที่  ศธ 0605/15                                                  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
                                    ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงทาแรง   
                                    เขตบางเขน  กทม. 10230     

 

                        20  มกราคม 2563 
 

เรื่อง    การนับชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือใชนับเปนชั่วโมงปฏิบัติงานในตําแหนงครู  
ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว21/2560 

เรียน    ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่  ศธ 0605/4416 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

สิ่งที่สงมาดวย  เงื่อนไขการทดแทนจํานวนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จํานวน 1 ชุด 

   ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดขอหารือ ก.ค.ศ. ใหพิจารณา 
นําชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา              
การพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ไมนอยกวา 5 วัน และการเขารวมชมรมวิชาชีพ                
ที่ไมใชการเขารับการอบรมหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มาใชทดแทนชั่วโมงการมีสวนรวม 
ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) นั้น 

   สํานักงาน ก.ค.ศ. โดยที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาคําขอหารือจากสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอาชีวศึกษาแลว มีความเห็นชอบอนุมัติการนับชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือใช
นับเปนชั่วโมงปฏิบัติงานในตําแหนงครู ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว21/2560 โดยกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
  1. ใหนําชั่วโมงการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงคเ พ่ือนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับมาใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผานการรับรองจากผูอํานวยการ
สถานศึกษา เชน  
   1.1 ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ  
   1.2 ชั่วโมงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ  
   1.3 ชั่วโมงการศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา  
   1.4 ชั่วโมงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ไมนอยกวา 5 วัน  
   1.5. ชั่วโมงการเขารวมชมรมวิชาชีพที่ไมใชการเขารับการอบรมหลักสูตรที่ผานการรับรอง
จากสถาบันคุรุพัฒนา  
มาใชทดแทนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  โดยมีการพัฒนาตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มาเทียบเคียงหรือทดแทนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) ได  
  2. ในรอบปที่คาบเกี่ยวชวงเวลาตั้งแตวันที่  5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
       2.1 ในรอบท่ีคาบเก่ียววันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปนั้น ใหนําชั่วโมงการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบป มาทดแทนชั่วโมง PLC ของรอบปนั้นได           
โดยเมื่อนํามานับรวมกับชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู งานตอบสนองนโยบาย                                 
 
 
 

 และจุดเนน... 



และจุดเนนและภาระงานสอนกอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แลวตองมีชั ่วโมงการปฏิบัติงานและภาระ              
งานสอนในรอบปนั้นรวมกันไมนอยกวา 800 ชั่วโมงตอป สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะ                
ครูชํานาญการพิเศษ และไมนอยกวา 900 ชั่วโมงตอป สําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 
       2.2 ในรอบปที่อยูในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
ใหนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง มาทดแทนชั่วโมง PLC ของรอบปนั้นได 
       2.3 ในรอบปที่คาบเกี่ยววันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จนสิ้นสุดวันสุดทายของรอบปนั้น ใหนํา
ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแตวันแรกของรอบปนั้น ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รวมกับชั่วโมง PLC 
ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันสิ้นสุดของรอบปนั้นมานับรวมกันตองไมนอยกวา 50 ชั่วโมง เพ่ือนํามา
ทดแทนชั่วโมง PLC ของรอบปนั้นได  
โดยในขอ 2.2 และ 2.3  เมื่อนํามานับรวมกับชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู และ
งานตอบสนองนโยบายและจุดเนนแลว ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 800 ชั่วโมงตอป สําหรับ
วิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และไมนอยกวา 900 ชั่วโมงตอป สําหรับวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ทั้งนี้ หากมีชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเกิน 50 ชั่วโมง หรือมีชั่วโมงการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพรวมกับชั่วโมง PLC เกิน 50 ชั่วโมง ไมสามารถนําชั่วโมงสวนที่เกิน 50 ชั่วโมง มานับเปนชั่วโมง               
การพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 22/2560 และ ว 14/2561 ได 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแจงครูสายงานการสอนและผูเกี่ยวของทราบ หากสํานักงาน ก.ค.ศ.
แจงหนังสือเวียนในเรื่องดังกลาว สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจะแจงใหทราบตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                                                            (นายสมประสงค สิงหสุวรรณ) 
    ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
โทร. 0-2509-3654-5 ตอ 1210-1212  
โทรสาร 0-2509-3654-5 ตอ 1210              
 
 

ราง/พิมพ.................................. 
ตรวจ…………………………………… 



 

เงื่อนไขการทดแทนจํานวนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 ที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาและเห็นควรใหนําชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา การพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ  
ที่ไมนอยกวา 5 วัน และการเขารวมชมรมวิชาชีพที่ไมใชการเขารับการอบรมหลักสูตรที่ผานการรับรอง  
จากสถาบันคุรุพัฒนา มาใชทดแทนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ได ตามคําขอ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกําหนดแนวทาง ดังนี้ 

 1. ใหนําชั่วโมงการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูและประสบการณ  
ที่ไดรับมาใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผานการรับรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา 
เชน ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา 
การพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ไมนอยกวา 5 วัน และการเขารวมชมรมวิชาชีพที่ไมใช  
การเขารับการอบรมหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มาใชทดแทนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เปนตน โดยมีการพัฒนาตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 
2562 มาเทียบเคียงหรือทดแทนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ได ทั้งนี้ การพัฒนา
ดังกลาวไมสามารถนํามานับชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาและหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง             
ตาม ว 22/2560 และ ว 14/2561 

 2. ในรอบปที่คาบเกี่ยวชวงเวลาตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
ใหดําเนินการ ดังนี้ 

      2.1 ในรอบท่ีคาบเก่ียววันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปนั้น ใหนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ ตั้งแตวันที่  5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบป มาทดแทนชั่วโมง PLC ของรอบปนั้นได 
เมื่อนํามานับรวมกับชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 
และภาระงานสอนกอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แลวตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงานและภาระงานสอนในรอบปนั้น 
รวมกันไมนอยกวา 800 ชั่วโมงตอป สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
และไมนอยกวา 900 ชั่วโมงตอป สําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

      2.2 ในรอบปที่อยูในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
ใหนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง มาทดแทนชั่วโมง PLC ของรอบปนั้นได เมื่อนํามา
นับรวมกับชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนนแลว 
ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 800 ชั่วโมงตอป สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ และไมนอยกวา 900 ชั่วโมงตอป สําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

      2.3 ในรอบปที่คาบเกี่ยววันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จนสิ้นสุดวันสุดทายของรอบปนั้น ใหนําชั่วโมง
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแตวันแรกของรอบปนั้น ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รวมกับชั่วโมง PLC ตั้งแต
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันสิ้นสุดของรอบปนั้นมานับรวมกันตองไมนอยกวา 50 ชั่วโมง เพ่ือนํามา
ทดแทนชั่วโมง PLC ของรอบปนั้นได เมื่อนํามานับรวมกับชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนนแลว ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 800 ชั่วโมงตอป 
สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และไมนอยกวา 900 ชั่วโมงตอป สําหรับ    
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ทั้งนี้ หากมีชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเกิน 50 ชั่วโมง หรือมีชั่วโมงการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพรวมกับชั่วโมง PLC เกิน 50 ชั่วโมง ไมสามารถนําชั่วโมงสวนที่เกิน 50 ชั่วโมง มานับเปนชั่วโมงการ
พัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 22/2560 และ ว 14/2561 
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กรณตีัวอยาง : ผูดํารงตําแหนงครูมีชั่วโมง PLC ไมเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตาม ว21/2560 
ใหนําช่ัวโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC 

 
1. ปท่ี 1 (ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559) 

1) รายงานภาระงานสอนตามที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งรอบปนี้อาจมีภาระงานสอนตอปนอยกวา 800 ชั่วโมงก็ได 
2) ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในรอบปนี้ ไมตองนํามาทดแทนชั่วโมง PLC เนื่องจากเปนการดําเนินการกอนหลักเกณฑ ว 21/2560 ประกาศใช 

2. ปท่ี 2 (ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560) เปนชวงคาบเกี่ยว               
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตองพิจารณาเปน 2 ชวง ดังนี้ 
  ชวงที่ 1 ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

1) รายงานภาระงานสอนตามที่ปฏิบัติงานจริง 
2) ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ดําเนินการวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ไมตองนํามาทดแทนชั่วโมง PLC เนื่องจากเปนการดําเนินการกอนหลักเกณฑ ว 21/2560  

ประกาศใช 
  ชวงท่ี 2 ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หลักเกณฑและวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช) 
  ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เปนชวงคาบเกี่ยวการประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 21/2560 โดยหลักเกณฑดังกลาวครตูองมีชั่วโมง 
PLC ไมนอยกวา 50 ชั่วโมงตอป แตนาย ข ไมมีชั่วโมง PLC ซึ่ง ก.ค.ศ. อนุมัติใหนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2560 จํานวน 18 ชั่วโมง มาทดแทนชั่วโมง PLC ได โดยไมจําเปนตองถึง 50 ชั่วโมง เนื่องจากเปนชวงเวลาคาบเกี่ยวการประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการฯ ตาม ว 22/2560              
และ ว 14/2561 

3. ปท่ี 3 (ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) อยูในชวงเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติใหทดแทนชั่วโมง PLC 
1) นาย ข ไมมีชั่วโมง PLC ซึ่ง ก.ค.ศ. อนุมัติใหนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 50 ชั่วโมง            

มาทดแทนชั่วโมง PLC ได โดยในปที่ 3 หาก นาย ข ไมมีชั่วโมง PLC สามารถนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 52 ชั่วโมง มาทดแทนชั่วโมง PLC ได เนื่องจากเปนไปตาม
ประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการฯ ว 21/2560 แลว ทั้งนี้ ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เกินจาก 50 ชั่วโมง จํานวน 2 ชั่วโมง ไมสามารถนํามานับเปนชั่วโมงตาม ว 22/2560 
และ ว 14/2561 

2) เมื่อนําชั่วโมงการสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน รวมกับชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่นํามาทดแทน 
ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 800 ชั่วโมง (นาย ข มีชั่วโมงรวม 852) 



-3- 
 

 

การทดแทนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

 

ตัวอยาง นาย ข มีคุณสมบัติ ยื่นคําขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แตไมมีชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
              ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และมีชั่วโมง PLC จํานวน 61 ชัว่โมง ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

 

การรายงานผลช่ัวโมงการปฏิบัติงานยอนหลัง 5 ป 
(วันที่ 13 พฤศจกิายน 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563) 

 
    13 พ.ย. 2558            12 พ.ย.2563 (วันที่ย่ืนคําขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบปท่ี 1 

13 พ.ย. 58 

12 พ.ย. 59 

5 ก.ค. 2560 

รอบปท่ี 2 

ชวงที่ 1 

13 พ.ย. 59 

4 ก.ค. 60 

ชวงที่ 2 

5 ก.ค. 60 

12 พ.ย.60 
 

รอบปท่ี 3 

13 พ.ย. 60 

12 พ.ย. 61 

รอบปท่ี 4 

ชวงที่ 1 

13 พ.ย. 61 

4 ก.ค. 62 

ชวงที่ 2 

5 ก.ค. 62 

12 พ.ย.62 
 

รอบปท่ี 1 

13 พ.ย. 62 

12 พ.ย. 63 

4 ก.ค. 2562 
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ตารางสรุปภาระงานสอน ชั่วโมงการปฏิบตัิงาน และชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ยอนหลัง 5 ป 
 

1. ภาระงานสอนกอนหลักเกณฑและวิธีการฯ ว21/2560 ประกาศใช 
 

ปที ่ ชวงระยะเวลา การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

ภาระงานสอน (ชม.) 
รวมภาระงาน

ตอบสนองนโยบาย
และจุดเนน 

ชั่วโมง 
ตาม

ตารางสอน 

ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดการเรียนการสอน 

ภาระงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1 
13 พ.ย.58 - 12 พ.ย.59 

-การประชุมทางวชิาการ รวม 12 ชม.  
(วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559)  

รวม 12 ชม. 
588 126 70 784 

2 13 พ.ย.59 - 4 ก.ค.60(ชวงที่ 1) -การประชุมทางวิชาการ รวม 18 ชม. 
(วันที่ 27-29 เมษายน 2560)  

รวม 18 ชม. 
360 45 48 453 

รวม 1,237 
 
หมายเหตุ : ปที่ 1 และปที่ 2 ชวงที่ 1 (ตั้งแต 13 พ.ย. 59 – 4 ก.ค. 60) การปฏิบัติงานกอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตองมีภาระงานสอนไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอสัปดาห แตไมตอง
มีชั่วโมงเนื่องจากเปนชวงเวลากอนที่หลักเกณฑและวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช 
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2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่หลักเกณฑและวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช 
 

ปที ่ ชวงระยะเวลา 
การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพ 

(1) 

ภาระงานสอน (ชม.) 
ทดแทน 
PLC นํา 
(1) มา
รายงาน 

(7) 

รวมชั่วโมง 
PLC (4) 

และทดแทน 
PLC (7) 
(4)+(7) 

ชั่วโมงสอน 
ตามตารางสอน 

(2) 

งาน
สนับสนุนฯ 

(3) 

ชั่วโมง PLC 
(4) 

งาน
ตอบสนองฯ 

(5) 

รวม
ชั่วโมง
การ

ปฏิบัติงาน 
(6) 

2 5 ก.ค.60 - 12 พ.ย.60 (ชวงที่ 2) 
-การประชุมทางวชิาการ รวม 18 ชม.  
 (วันที่ 26-28 สิงหาคม 2560)  

รวม 18 ชม.* 
270 30 ไมมี PLC 36 336 18 18 

3 13 พ.ย.60 - 12 พ.ย.61  -การประชุมทางวชิาการ รวม 12 ชม.  
(วันที่ 27-28 มกราคม 2561)  
-การประชุมทางวชิาการ รวม 12 ชม. 
(วันที่ 18-19 เมษายน 2561) 
-การประชุมทางวชิาการ รวม 6 ชม. 
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561) 
-การศึกษาดูงาน รวม 16 ชม.  
(วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561) 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวม 6 ชม. 
(วันที่ 23 กันยายน 2561) 

รวม 52 ชม.* 

630 80 ไมมี PLC 90 800 52 52 
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หมายเหตุ * สามารถนาํชั่วโมงการพฒันาวิชาการและวิชาชพี มาทดแทนชัว่โมง PLC ได เนือ่งจากอยูในชวงเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ ใหทดแทนชั่วโมง PLC (ตั้งแตวนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562) 
               ** ไมสามารถนําชัว่โมงการพฒันาวิชาการและวิชาชพี มาทดแทนชัว่โมง PLC ไมได เนื่องจากไมอยูในชวงเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ ใหทดแทนชั่วโมง PLC (ตั้งแตวนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) 
            *** ไมสามารถนําชัว่โมงการพฒันาวิชาการและวิชาชพี มาทดแทนชั่วโมง PLC ได เนื่องจากมีชั่วโมง PLC ครบ 50 ชั่วโมงแลว 

ปที ่ ชวงระยะเวลา 
การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพ 

(1) 

ภาระงานสอน (ชม.) 
ทดแทน 
PLC นํา 
(1) มา
รายงาน 

(7) 

รวมชั่วโมง 
PLC (4) 

และทดแทน 
PLC (7) 
(4)+(7) 

ชั่วโมงสอน 
ตามตารางสอน 

(2) 

งาน
สนับสนุนฯ 

(3) 

ชั่วโมง PLC 
(4) 

งาน
ตอบสนองฯ 

(5) 

รวม
ชั่วโมง
การ

ปฏิบัติงาน 
(6) 

4 13 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 62 ช่วงที่ 1 (13 พ.ย.61 – 4 ก.ค.62) 
-การศึกษาดูงาน รวม 12 ชม.  
(วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2562)  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวม 18 ชม. 
(วันที่ 22-24 เมษายน 2562) 
-การประชุมทางวชิาการ รวม 12 ชม. 
(วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562) 

รวม 42 ชม.* 
ชวงที่ 2 (5 ก.ค.62 – 12 พ.ย.62) 
-การประชุมทางวชิาการ รวม 12 ชม.  
(วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562) 

รวม 12 ชม.** 

588 100 9 100 797 42 51 

5 13 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 63 -การประชุมทางวชิาการ รวม 12 ชม.  
(วันที่ 29-30 มีนาคม 2562) 
-การศึกษาดูงาน รวม 16 ชม.  
(วันที่ 14-15 กันยายน 2562) 

รวม 28 ชม.*** 

630 95 52 50 827 - - 

รวม 2,760 112 121 
 


