ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่ น)
แบบคาขอให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีวทิ ยฐานะหรือเลือ่ นเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตาแหน่ ง)
ขอมีหรือเลือ่ นเป็ นวิทยฐานะ..............................................................
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ..................................................
1. ข้ อมูลผู้ได้ รับการคัดเลือก
ชื่อ...................................................... นามสกุล...............................................................................
อายุ...................ปี อายุราชการ.......................ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. วุฒิต่ากว่าปริ ญญาตรี ..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................
2. วุฒิปริ ญญาตรี ....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................
3. วุฒิสูงกว่าปริ ญญาตรี ..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................
ตาแหน่ง...............................วิทยฐานะ.................................ตาแหน่งเลขที่....................................
สถานศึกษา/หน่วยงาน..........................................................อาเภอ/เขต..........................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................ส่ วนราชการ......................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
2. การรับราชการ ให้แนบสาเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) ฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2.1 เริ่ มรับราชการในตาแหน่ง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ. .........
2.2 เคยดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สาคัญ ดังนี้
รับเงินเดือน
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ ง/วิทยฐานะ
ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

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

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

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

-22.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปั จจุบนั เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. .........
ได้รับแต่งตั้งเป็ นวิทยฐานะปั จจุบนั เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. .........
2.4 เคยขอมีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุ ดท้าย เมื่อวันที่.......เดือน.............พ.ศ. .........
3. การปฏิบัติงานในปี ทีร่ ับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบตั ิจริ ง)
สายงานการสอน
1) การปฏิบตั ิการสอน (ชั้น/ระดับ สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตามที่สอน)
2) จานวนชัว่ โมงที่สอน/สัปดาห์
3) ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ที่ปรึ กษา/ครู ประจาชั้น/ครู ประจากลุ่ม ฯ
4) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่รับผิดชอบ
5) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ (ถ้ามี)
หมายเหตุ 1. ข้อ 3) – 5) ให้ระบุจานวนชัว่ โมงที่ปฏิบตั ิงาน/สัปดาห์
2. ให้แนบตารางสอน 3 ปี การศึกษาย้อนหลัง โดยให้ผบู้ งั คับบัญชารับรองข้อมูลด้วย
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
1)
ปฏิบตั ิงานบริ หาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา
2)
ปฏิ บตั ิงานบริ หาร/นิ เทศการศึกษา ไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรื อ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นบางส่ วน ดังนี้
ตั้งแต่ วนั ที่/เดือน/พ.ศ.
งานทีป่ ฏิบัติ
สถานทีป่ ฏิบัติงาน
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
ถึงวันที่/เดือน/พ.ศ.

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ (ถ้ามี)
4. การรายงานด้ านที่ 1 ด้ านวินัย คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ
(ให้ผูร้ ั บ การประเมิ นรายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดี เด่ น ) จานวน 4 ชุ ด พร้ อมทั้ง รวบรวม
เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)
5. ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ ความสามารถ
(ให้ผู ร้ ับ การประเมิน รวบรวมเอกสารหลัก ฐานเกี ่ย วกับ การพ ฒั นางานในหน้า ที ่แ ละ
การพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด เช่ น ตาแหน่ งครู ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ ยวกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู้/แผนการจัดประสพการณ์/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program : IEP) สื่ อ/นวัตกรรม แฟ้ มสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบตั ร เกียรติบตั รผ่านการอบรม ใบรับรองหรื อ
หลักฐานการศึกษาต่อ เป็ นต้น โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)

-3 6. การรายงานด้ านที่ 3 ด้ านผลการปฏิบัติงาน
ให้รายงานผลการปฏิ บตั ิงานให้ชดั เจน และ จัดทา เป็ นเอกสารสรุ ปผลงานดี เด่นที่ประสพ
ผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ จานวน 4 ชุด ดังนี้
สายงานการสอน รายงานโดยใช้ แบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่ น)
ส่ ว นที่ 1 ผลการพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น ได้แ ก่ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ผลการประเมิ น
และหรื อผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรื อระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้าน
อื่นๆ รวมทั้งปริ มาณ คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผรู ้ ับการประเมินปฏิบตั ิอยู่
ผูร้ ั บ การประเมิ นที่ ส อนระดับปฐมวัย ให้รายงานผลการประเมิ นมาตรฐานคุ ณลัก ษณะ
อันพึง ประสงค์ใ นหลักสู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2546 ที่ ครอบคลุ ม พัฒนาการด้า นร่ า งกาย
อารมณ์ และจิตใจ สังคม และสติ ปัญญา แทนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการประเมินและหรื อผลการ
ทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรื อระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านอื่น ๆ
ผูร้ ับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ซึ่ งไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ให้รายงานผล
การพัฒนาผูเ้ รี ยนรายบุคคลที่ครอบคลุ มพัฒนาการด้านสุ ขภาพร่ างกาย สติ ปัญญา อารมณ์ และสังคมแทน
โดยเปรี ย บเที ย บผลก่ อนและหลัง การพัฒนา ว่าผูเ้ รี ยนแต่ ละคนมี ค วามก้า วหน้า ในด้า นใด ระดับ ใด
และอย่างไร ตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใช้ แบบ ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่ น)
ส่ วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริ หารสถานศึกษา ได้แก่ ผลการพัฒนาที่เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรื อท้องถิ่น และข้อมูลเกี่ยวกับปริ มาณ คุณภาพและสภาพของงาน
ที่ผขู ้ อรับการประเมินปฏิบตั ิอยู่
สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใช้ แบบ ก.ค.ศ. 3/3 (ดีเด่ น) (สาหรับสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ) และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (ดีเด่ น) (สาหรับสานักงาน กศน.)
ส่ วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริ หารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ผลการพัฒนาที่เกิด
กับผูเ้ รี ยน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน
สายงานนิเทศการศึกษา รายงานโดยใช้ แบบ ก.ค.ศ. 3/4 (ดีเด่ น)
ส่ วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ได้แก่ ผลที่เกิดกับครู ผูเ้ รี ยน สถานศึกษา
และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่ วนที่ 2 ผลงานดีเด่ นที่ประสพผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์ ที่เสนอเพื่อรับการประเมิน โดยต้ อง
เป็ นผลงานตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังนี้
1. ผลงานดีเด่ นทีไ่ ด้ รับรางวัลสู งสุ ดระดับชาติขึน้ ไป
1.1 ชื่อรางวัล ...................................................................................................
หน่ วยงานทีใ่ ห้ รางวัล....................................................................................
ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้ รับรางวัล.....................................................................................
(ให้แนบหลักฐานการได้รับรางวัลด้วย)

-4ลักษณะการจัดทา
จัดทาแต่ผเู ้ ดียว
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่นในรู ปคณะทางานหรื อกลุ่ม
ปริ มาณที่มีส่วนร่ วมคิดเป็ นร้อยละ..........
(โดยให้ผรู ้ ่ วมจัดทาแต่ละรายระบุให้ชดั เจนว่าจัดทาในส่ วนใด คิดเป็ นร้อยละเท่าใด
ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ด้วย)
การนาผลงานดีเด่ นที่ประสพผลสาเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์ ไปใช้
(ให้อธิ บายว่าผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอได้นาไปใช้
อย่างไร เมื่อใด)
การเผยแพร่ ผลงานดีเด่ นทีป่ ระสพผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์
(ให้อธิ บายการเผยแพร่ ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอ)
1.2 ชื่อรางวัล......................................................................................................
หน่ วยงานทีใ่ ห้ รางวัล....................................................................................
ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้ รับรางวัล....................................................................................
(ให้แนบหลักฐานการได้รับรางวัลด้วย)
ลักษณะการจัดทา
จัดทาแต่ผเู ้ ดียว
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่นในรู ปคณะทางานหรื อกลุ่ม
ปริ มาณที่มีส่วนร่ วมคิดเป็ นร้อยละ...............
(โดยให้ผรู ้ ่ วมจัดทาแต่ละรายระบุให้ชดั เจนว่าจัดทาในส่ วนใด คิดเป็ นร้อยละเท่าใด
ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ด้วย)
การนาผลงานดีเด่ นทีป่ ระสพผลสาเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์ ไปใช้
(ให้อธิ บายว่าผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอได้นาไปใช้
อย่างไร เมื่อใด)
การเผยแพร่ ผลงานดีเด่ นทีป่ ระสพผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์
(ให้อธิ บายการเผยแพร่ ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอ)
1.3 ชื่อรางวัล....................................................................................................
หน่ วยงานทีใ่ ห้ รางวัล....................................................................................
ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้ รับรางวัล....................................................................................
(ให้แนบหลักฐานการได้รับรางวัลด้วย)

-5ลักษณะการจัดทา
จัดทาแต่ผเู ้ ดียว
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่นในรู ปคณะทางานหรื อกลุ่ม
ปริ มาณที่มีส่วนร่ วมคิดเป็ นร้อยละ..........
(โดยให้ผรู ้ ่ วมจัดทาแต่ละรายระบุให้ชดั เจนว่าจัดทาในส่ วนใด คิดเป็ นร้อยละเท่าใด
ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ด้วย)
การนาผลงานดีเด่ นที่ประสพผลสาเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์ ไปใช้
(ให้อธิ บายว่าผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอได้นาไปใช้
อย่างไร เมื่อใด)
การเผยแพร่ ผลงานดีเด่ นทีป่ ระสพผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์
(ให้อธิ บายการเผยแพร่ ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอ)
2. ผลงานดีเด่ นทีส่ ่ วนราชการต้ นสั งกัด พิจารณาเห็นว่าเป็ นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัลระดับชาติขนึ้ ไป
2.1 ชื่อ ผลงาน...............................................................................................
ปี พ.ศ. ทีเ่ ริ่มดาเนินการ..............................................................................
ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ......................................................................
ลักษณะการจัดทา
จัดทาแต่ผเู ้ ดียว
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่นในรู ปคณะทางานหรื อกลุ่ม
ปริ มาณที่มีส่วนร่ วมคิดเป็ นร้อยละ..........
(โดยให้ผรู ้ ่ วมจัดทาแต่ละรายระบุให้ชดั เจนว่าจัดทาในส่ วนใด คิดเป็ นร้ อยละเท่าใด
ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ด้วย)
การนาผลงานดีเด่ นที่ประสพผลสาเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์ ไปใช้
(ให้อธิ บายว่าผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอได้นาไปใช้
อย่างไร เมื่อใด)
การเผยแพร่ ผลงานดีเด่ นทีป่ ระสพผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์
(ให้อธิ บายการเผยแพร่ ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอ)

-62.2 ชื่อ ผลงาน...............................................................................................
ปี พ.ศ. ทีเ่ ริ่มดาเนินการ..............................................................................
ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ......................................................................
ลักษณะการจัดทา
จัดทาแต่ผเู ้ ดียว
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่นในรู ปคณะทางานหรื อกลุ่ม
ปริ มาณที่มีส่วนร่ วมคิดเป็ นร้อยละ..........
(โดยให้ผรู ้ ่ วมจัดทาแต่ละรายระบุให้ชดั เจนว่าจัดทาในส่ วนใด คิดเป็ นร้ อยละเท่าใด
ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ด้วย)
การนาผลงานดีเด่ นที่ประสพผลสาเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์ ไปใช้
(ให้อธิ บายว่าผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอได้นาไปใช้
อย่างไร เมื่อใด)
การเผยแพร่ ผลงานดีเด่ นทีป่ ระสพผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์
(ให้อธิ บายการเผยแพร่ ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอ)
2.3 ชื่อ ผลงาน...............................................................................................
ปี พ.ศ. ทีเ่ ริ่มดาเนินการ..............................................................................
ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ......................................................................
ลักษณะการจัดทา
จัดทาแต่ผเู ้ ดียว
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่นในรู ปคณะทางานหรื อกลุ่ม
ปริ มาณที่มีส่วนร่ วมคิดเป็ นร้อยละ..........
(โดยให้ผรู ้ ่ วมจัดทาแต่ละรายระบุให้ชดั เจนว่าจัดทาในส่ วนใด คิดเป็ นร้ อยละเท่าใด
ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ด้วย)
การนาผลงานดีเด่ นที่ประสพผลสาเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์ ไปใช้
(ให้อธิ บายว่าผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอได้นาไปใช้
อย่างไร เมื่อใด)
การเผยแพร่ ผลงานดีเด่ นทีป่ ระสพผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์
(ให้อธิ บายการเผยแพร่ ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ที่เสนอ)
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอในการพัฒนางาน
(ให้จดั ทาข้อเสนอในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 4 ชุด)

-77. ผลงานทางวิช าการที่เคยได้ รับอนุ มัติ เพื่ อก าหนดตาแหน่ งและแต่ง ตั้งให้ได้รับ เงิ นเดื อนในระดับ
ที่สูงขึ้น หรื อให้มีวทิ ยฐานะหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
มี
1. ชื่อผลงาน.........................................................................................................
ใช้ในการขอตาแหน่ง/วิทยฐานะ......................................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
2. ชื่อผลงาน........................................................................................................
ใช้ในการขอตาแหน่ง/วิทยฐานะ....................................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
ไม่มี
8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตร หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรม
มี
ชื่องานวิจยั ...........................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................
ชื่อวิทยานิพนธ์....................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................
ไม่มี
ขอรับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น ถูกต้ อง และเป็ นความจริง
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...........

-8การตรวจสอบและรับรอง
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้ นต้ น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็ นความจริ ง
(ลงชื่อ)................................................ผู้บังคับบัญชาชั้ นต้ น
(.....................................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ..........
การตรวจสอบคุณสมบัติของส่ วนราชการต้ นสั งกัด
ได้ตรวจสอบแล้ว
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ขาดคุณสมบัติ (ระบุ).................................................................
(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
(ลงชื่อ)..................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง.................................................
(หัวหน้ าส่ วนราชการต้ นสั งกัดหรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย)
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........

