
ก.ค.ศ. 1/1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 

 
ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.............................................................. 

สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระ.................................................................................. 
 

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

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

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

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

รับเงินเดือน 
วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................
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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 โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่

อ่ืนบางสวน ดงันี้ 

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตั ิ
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 พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรู ความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู 
ส่ือ/นวัตกรรม   แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ 
ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัตงิาน  

(ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และจดัทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ)  ดังนี้ 
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สายงานการสอน รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/1 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ 

การทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูล

เกี่ยวกับปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ทีผู่ขอรับการประเมินปฏิบัต ิ
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

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

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางกาศึกษา สถานศึกษา และหนวยงาน  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

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

สายงานนิเทศการศึกษารายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 
สวนที่ 1 ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น.................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 
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ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

วนัที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

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

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

วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 

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

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

 


