
ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น) 
 

แบบค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ (ทุกต าแหน่ง) 

 
ขอมีหรือเลือ่นเป็นวิทยฐานะ.............................................................. 

                             สาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................. 
 

1. ข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลอืก 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อาย.ุ..................ปี  อายรุาชการ.......................ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา 

1. วฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี..........................วชิาเอก....................จากสถาบนัการศึกษา................ 
2. วฒิุปริญญาตรี....................................วชิาเอก....................จากสถาบนัการศึกษา................. 
3. วฒิุสูงกวา่ปริญญาตรี..........................วชิาเอก....................จากสถาบนัการศึกษา................ 

ต าแหน่ง...............................วทิยฐานะ.................................ต  าแหน่งเลขท่ี....................................    
สถานศึกษา/หน่วยงาน..........................................................อ  าเภอ/เขต.......................................... 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.................................................ส่วนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ   ใหแ้นบส าเนาประวติัการรับราชการ (ก.พ. 7) ฉบบัสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

2.1 เร่ิมรับราชการในต าแหน่ง.............................เม่ือวนัท่ี...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยด ารงต าแหน่ง/วทิยฐานะ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อนัดับ ขั้น (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
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2.3 ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นวทิยฐานะปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

2.4 เคยขอมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะเดียวกนัน้ี คร้ังสุดทา้ย เม่ือวนัท่ี.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
3. การปฏิบัติงานในปีทีรั่บการประเมิน (ระบุรายการท่ีปฏิบติัจริง) 

สายงานการสอน 
1) การปฏิบติัการสอน (ชั้น/ระดบั สาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีสอน) 

    2)  จ  านวนชัว่โมงท่ีสอน/สัปดาห์ 
3) ปฏิบติัหนา้ท่ีครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น/ครูประจ ากลุ่ม ฯ 
4) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีรับผดิชอบ 
5) หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ (ถา้มี) 

หมายเหตุ  1. ขอ้ 3) – 5) ใหร้ะบุจ านวนชัว่โมงท่ีปฏิบติังาน/สัปดาห์ 
     2. ใหแ้นบตารางสอน 3 ปีการศึกษายอ้นหลงั โดยใหผู้บ้งัคบับญัชารับรองขอ้มูลดว้ย  
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

1)           ปฏิบติังานบริหาร/นิเทศการศึกษา เตม็เวลา 
2)           ปฏิบติังานบริหาร/นิเทศการศึกษา ไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือ  
                    ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนบางส่วน ดงัน้ี 

งานทีป่ฏิบัติ สถานทีป่ฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วนัที่/เดือน/พ.ศ. 
ถึงวนัที่/เดือน/พ.ศ. 

จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    
    
    

 

3) หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ (ถา้มี) 
4. การรายงานด้านที ่1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ให้ผูรั้บการประเมินรายงานโดยใช้แบบ  ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น) จ  านวน 4 ชุด พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารหลกัฐานอา้งอิงไวท่ี้สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 

(ให ้ผูร้ ับการประเม ินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี ่ยวกบัการพฒันางานในหนา้ที ่และ          
การพฒันาตนเองตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เช่น ต าแหน่งครู ให้รวบรวมหลกัฐานเอกสารเก่ียวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้/แผนการจดัประสพการณ์/แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP)  ส่ือ/นวตักรรม แฟ้มสะสมผลงานคดัสรร วุฒิบตัร เกียรติบตัรผา่นการอบรม ใบรับรองหรือ
หลกัฐานการศึกษาต่อ เป็นตน้ โดยเก็บไวท่ี้สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
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6. การรายงานด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  

ให้รายงานผลการปฏิบติังานให้ชดัเจน  และ จดัท า เป็นเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์จ านวน 4 ชุด  ดงัน้ี 

สายงานการสอน รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
ส่วนที่ 1 ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน 

และหรือผลการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดบัเขตหรือระดบัประเทศ  และผลการพฒันาผูเ้รียนดา้น
อ่ืนๆ รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงาน ท่ีผูรั้บการประเมินปฏิบติัอยู ่
 ผูรั้บการประเมินท่ีสอนระดับปฐมวยั ให้รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ                                   
อนัพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ท่ีครอบคลุมพฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา แทนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินและหรือผลการ
ทดสอบของวชิาท่ีสอนในระดบัเขตหรือระดบัประเทศ และผลการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืน ๆ 
 ผูรั้บการประเมินท่ีสอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไม่มีการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้รายงานผล
การพฒันาผูเ้รียนรายบุคคลท่ีครอบคลุมพฒันาการด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมแทน    
โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพฒันา ว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าในด้านใด  ระดับใด      
และอยา่งไร ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผลการพฒันาท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทอ้งถ่ิน และขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณ คุณภาพและสภาพของงาน  
ท่ีผูข้อรับการประเมินปฏิบติัอยู ่

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/3 (ดีเด่น) (ส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา ) และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (ดีเด่น) (ส าหรับส านักงาน กศน.) 

ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ ผลการพฒันาท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน  

สายงานนิเทศการศึกษา รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/4 (ดีเด่น) 
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดกบัครู ผูเ้รียน สถานศึกษา 

และระบบการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมิน โดยต้อง

เป็นผลงานตามข้อใดข้อหน่ึง ดังนี้ 

1. ผลงานดีเด่นทีไ่ด้รับรางวลัสูงสุดระดับชาติขึน้ไป 

1.1 ช่ือรางวลั ................................................................................................... 

     หน่วยงานทีใ่ห้รางวลั.................................................................................... 

     ปี พ.ศ. ทีไ่ด้รับรางวลั..................................................................................... 

(ใหแ้นบหลกัฐานการไดรั้บรางวลัดว้ย) 
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ลกัษณะการจัดท า 

       จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

       จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

       ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

(โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                  ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

1.2 ช่ือรางวลั...................................................................................................... 

     หน่วยงานทีใ่ห้รางวลั.................................................................................... 

     ปี พ.ศ. ทีไ่ด้รับรางวลั.................................................................................... 

(ใหแ้นบหลกัฐานการไดรั้บรางวลัดว้ย) 

           ลกัษณะการจัดท า 

       จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

       จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

       ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ............... 

(โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                    ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

การน าผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

1.3 ช่ือรางวลั.................................................................................................... 

     หน่วยงานทีใ่ห้รางวลั.................................................................................... 

     ปี พ.ศ. ทีไ่ด้รับรางวลั.................................................................................... 

  (ใหแ้นบหลกัฐานการไดรั้บรางวลัดว้ย) 
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ลกัษณะการจัดท า 

       จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

       จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

       ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

(โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                    ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

2. ผลงานดีเด่นทีส่่วนราชการต้นสังกดั พจิารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทยีบเคียงกบัผลงานทีไ่ด้รับรางวลัระดับชาติขึน้ไป 

    2.1 ช่ือ ผลงาน............................................................................................... 

           ปี พ.ศ. ทีเ่ร่ิมด าเนินการ.............................................................................. 

           ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ...................................................................... 

    ลกัษณะการจัดท า 

          จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

          จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

          ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

  (โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                     ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 
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    2.2 ช่ือ ผลงาน............................................................................................... 

           ปี พ.ศ. ทีเ่ร่ิมด าเนินการ.............................................................................. 

           ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ...................................................................... 

    ลกัษณะการจัดท า 

          จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

          จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

          ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

  (โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                     ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

    2.3 ช่ือ ผลงาน............................................................................................... 

           ปี พ.ศ. ทีเ่ร่ิมด าเนินการ.............................................................................. 

           ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ...................................................................... 

    ลกัษณะการจัดท า 

          จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

          จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

          ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

  (โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                     ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 

(ใหจ้ดัท าขอ้เสนอในการพฒันางาน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 4 ชุด) 
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7. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน หรือใหมี้วทิยฐานะหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน  

มี     

1. ช่ือผลงาน......................................................................................................... 

      ใชใ้นการขอต าแหน่ง/วทิยฐานะ...................................................................... 

       เม่ือ (พ.ศ. ) ........................................................... 

2. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 

       ใชใ้นการขอต าแหน่ง/วิทยฐานะ.................................................................... 

       เม่ือ (พ.ศ. ) ........................................................... 

 ไม่มี 

8. งานวจัิยหรือวทิยานิพนธ์ ท่ีเคยเสนอเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 

    ประกาศนียบตัร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม  

มี     

             ช่ืองานวจิยั...........................................................เม่ือ (พ.ศ.)............................ 

             ช่ือวทิยานิพนธ์....................................................เม่ือ (พ.ศ.)............................ 

ไม่มี 

 

         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

 (ลงช่ือ).................................................ผู้รับการประเมิน 
 (.....................................................) 

 ต  าแหน่ง.................................................... 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
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การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 (.....................................................) 

 ต  าแหน่ง................................................... 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. .......... 
 

การตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนราชการต้นสังกดั 
ไดต้รวจสอบแลว้    

มีคุณสมบติัตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ขาดคุณสมบติั (ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงช่ือ)................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 (.................................................) 

 ต  าแหน่ง................................................. 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงช่ือ).................................................. 

 (.............................................) 
                                                                  ต  าแหน่ง................................................. 

                                        (หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกดัหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย) 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


