
ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ (สายงานการสอน) 

สังกดัส านักงาน กศน.  
1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ........................................................... นามสกุล......................................................................... 
ต าแหน่ง ...........................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................. 
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา............................................อ าเภอ/เขต........................................ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา...........................................ส่วนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .................................ขั้น........................................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ........................................................................................................... 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนด และแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.1  ผลการประเมินความรู้ความสามารถก่อนเรียน/ก่อนรับบริการและหลงัเรียน/    
     หลงัรับบริการในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอรับการประเมิน   
       ของปีปัจจุบนั 

                                 -  ช่ือวชิาท่ีสอน.............................................................................. 
                                 -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบก่อนเรียน/ก่อนรับบริการ = ........ 
                                 -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบหลงัเรียน/หลงัรับบริการ = ........ 
                   1.2 ค่าทีเฉล่ียของผลการประเมินความรู้ความสามารถของวชิาท่ีสอนหรือกิจกรรม     

    ท่ีใหบ้ริการ 
                                  -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการประเมินความรู้ความสามารถของวชิา    
                                     ท่ีสอนหรือกิจกรรมท่ีใหบ้ริการปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ = ................... 
                                 -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการประเมินความรู้ความสามารถของวชิา    
                                     ท่ีสอนหรือกิจกรรมท่ีใหบ้ริการปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบนั = ................. 
             1. 3  ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน       

    ในระดบัเขต/ประเทศ    
                                     -  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาท่ีแลว้ = ............ 
                                      -  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาปัจจุบนั = .............. 

 

*  ใหคิ้ดคะแนนทีเฉล่ียตามเอกสารแนบ และส่งประกอบการพิจารณาดว้ย 
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หมายเหตุ:  
ผูรั้บการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่มีการทดสอบระดับเขต/ประเทศ                               

ใหร้ายงานเฉพาะขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 เท่านั้น   
   
 2. ผลการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืน ๆ  
                             ใหร้ายงานในรอบ 2 ปีท่ีท าการสอนในวชิาท่ีเสนอขอรับการประเมิน  ดงัน้ี 
              2.1  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ จ านวน...... คน 
                 2.2  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการมีการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษา 
                                    ก าหนดในระดบัดี  จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............                                 
              2.3  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                                        ในระดบัดี  จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............  
 
          3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วนัท่ียืน่ค าขอรับการประเมิน) 

3.1 ปริมาณงาน  
1) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัการสอน ดงัน้ี 
      (1) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน  จ  านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน (ระบุงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายใหช้ดัเจน พร้อมจ านวนชัว่โมง/สัปดาห์) ดงัน้ี 
      (1)  ..................................................................  จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (5) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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 3.2 สภาพของงาน 

รับผดิชอบผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
รับผดิชอบผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีมีความตอ้งการพิเศษหลายประเภทความพิการ 
รับผดิชอบผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม/  
สังคม/พฒันาการตามวยั 
ปฏิบติังานในพื้นท่ีปกติ 
ปฏิบติังานในพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะหรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
ปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร  เส่ียงภยั  
ตามประกาศของทางราชการ เป็นตน้ 

 
ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 

ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 
คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป  
ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หน้า  
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วธีิด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(ระบุขั้นตอน/กระบวนการ

ในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั
หรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
ให้ช้ีแจงว่าหลังจากได้ด าเนินการเร่ืองดังกล่าวเสร็จแล้ว ได้พฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้
ประโยชน์ผลงานดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการ
พฒันาผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย   
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกบัวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ท่ีเสนอขอ จดัท าขอ้เสนอในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่า
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ตกลง จะพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลังจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ                          
ในการพฒันางานนั้น) 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
   ต าแหน่ง....................................... 
   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                            (................................................) 
                                                       ต  าแหน่ง............................................... 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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                                                                                    เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
 

ค าอธิบายการหาคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ                     
หลงัเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาทีแ่ล้ว และปีการศึกษา
ปัจจุบัน 
 ใหแ้ปลงคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนทีเฉล่ีย (T score) ของกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา เดียวกนั ท่ีเป็นคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน                    
หรือคะแนนของผูเ้รียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้และปลายภาคเรียน/ปลายปี
การศึกษาปัจจุบนั 
  

วธิีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) 
 1.  ให้น าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงต่อกนั    
ให้เป็นคะแนนชุดเดียวกัน  แล้วน าคะแนนมาบวกกันหาผลรวม (ในกรณีคะแนนเต็มของ
แบบทดสอบสองชุดไม่เท่ากนั ใหป้รับฐานคะแนนเตม็ใหเ้ท่ากนัก่อน และกรณีท่ีนกัเรียนคนใด
มีคะแนนการสอบไม่ครบทั้งสองชุดไม่ตอ้งน ามาค านวณ)                        
 2.  ให้น าคะแนนผลรวมจากขอ้ 1  มาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) (Mean) โดยหารด้วย
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด(จ านวนนกัเรียนก่อนเรียนและจ านวนนกัเรียนหลงัเรียนรวมกนั)  
                                                                    คะแนนผลรวมทั้งหมด     
                                                                    จ านวนนกัเรียนทั้งหมด  
  (กรณีท่ีนกัเรียนไม่มีคะแนนก่อนเรียนหรือหลงัเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้ง 2 อยา่ง                    
ไม่ตอ้งน ามาค านวณ) 
 3.  ใหน้ าคะแนนจากขอ้ 1 มาค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                                                                  nx2 – (x) 2                  
                                                                      
  S.D. แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  x2 แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
  (x) 2 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
     n แทน   จ  านวนนกัเรียน 
 
 
 

โดยใชสู้ตร    X        = 

โดยใชสู้ตร  S.D. = 
n(n – 1) 
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 4.  ให้น าค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอ้ 2 และขอ้ 3   
มาค านวณหาค่ามาตรฐานซี (Z score)  
                                                                 ( X  -  X )  
                                                                     S.D. 
 5. ใหน้ าคะแนนค่ามาตรฐานซี (Z score)  มาหาคะแนนที (T score)  
                                        โดยใชสู้ตร T score   =   50 + 10Z 
 6. ใหน้ าคะแนนคะแนนที (T score)  มาแยกเป็นคะแนน 2 ชุด ไดแ้ก่ชุดคะแนน                   
ก่อนเรียนและชุดคะแนนหลงัเรียน  
 7. ให้ค  านวณหาค่าความแตกต่างของคะแนนที ชุดคะแนนก่อนเรียนและชุดคะแนน                  
หลงัเรียน  (ขอ้ 6)  เพื่อหาค่าร้อยละของคะแนนทีหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนทีก่อนเรียน หรือ
ระหวา่งการทดสอบ 2 คร้ัง โดยใชสู้ตร 
  7.1  หาความแตกต่างของคะแนนทีหลงัเรียนและคะแนนทีก่อนเรียน 
                                               X T post  -   X  T pre   
  7.2  หาความแตกต่างของคะแนนทีปีการศึกษาปัจจุบนัและปีการศึกษาท่ีแลว้  
                                              X T ปีปัจจุบนั -   X T ปีท่ีแลว้   
  กรณีคะแนนปลายภาคเรียน ใชว้ธีิการเดียวกบั ขอ้ 7.2 
 8.  ให้น าคะแนนทีเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนมาค านวณหาค่าร้อยละ เช่น คะแนนทีเฉล่ีย                  
ก่อนเรียนเท่ากบั 60   คะแนนทีเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 80 คะแนนทีเฉล่ียเพิ่มข้ึน เท่ากบั 20 คิด
เป็น ร้อยละ 33.33  แลว้เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนทีเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ตามเกณฑ์ ดงัน้ี    
(กรณีท่ีคะแนนทีเฉล่ียไม่เพิ่มข้ึนหรือลดลง จะไม่ไดค้ะแนนขอ้น้ี) 
        8.1  ให้น าคะแนนคะแนนทีเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน กรอกลงใน ข้อ 1.1                 
ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
  8.2  ใหก้รอกคะแนนทีเฉล่ียปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ และปลายภาคเรียน/
ปลายปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีค  านวณได ้ลงใน ขอ้ 1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
 
 
 

โดยใชสู้ตร  Z   = 


