
 
ก.ค.ศ. 1/1 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 
 

ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.............................................................. 
                                  สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู................................................. 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล........................................................ 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................... 
2. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................... 
3. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................. 

ตําแหนง................................. วิทยฐานะ...........................................ตําแหนงเลขที่.......................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .........  

2.4 เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน................พ.ศ.......... 
 



 
 
 
3. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

สายงานการสอน 
1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน   
              บางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) ส่ือ/
นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ  
เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัติงาน  

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบ 
เอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ  ดังนี้ 
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สายงานการสอน รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/1 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ 

ผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
 ผูขอรับการประเมินที่สอนในระดับปฐมวัย  ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
และจิตใจ  สังคม  และสติปญญา แทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบของวิชา 
ที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ  
 ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงาน 
ผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม แทน 
โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา  วาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด และอยางไร 
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ  
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น..................................................................................... 
3. .............................................................................................................................                              

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูลเกี่ยวกับ

ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................. 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 (สําหรับสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา)  
              และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (สําหรับสํานกังาน กศน.) 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศกึษา และหนวยงาน  
สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 
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สายงานนิเทศการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 

สวนท่ี 1 ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น.................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 

 (ลงชื่อ).................................................. 
 (.............................................) 

       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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