
ห      หมายเหตุ   
         ช่อง (๒) รางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. รับรอง ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุม่สาระการเรยีนรู ้
                    ที่เสนอขอ โดยให้ระบุช่ือรางวัลทีไ่ด้รับ ช่ือหน่วยงานท่ีให้รางวัล และปี พ.ศ. ท่ีได้รับรางวัล 

ช่อง (๓) ใหร้ะบุสัดส่วนในการจัดท า ในกรณีจัดท าร่วมกันหลายคนให้ผู้ที่ร่วมจดัท ารับรอง ตามแบบ ๔ ด้วย 
ช่อง (๔) ระบุเรื่องที่จะด าเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานท่ีจะพัฒนา 
           ต่อยอดจากผลงานท่ีเสนอขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
           ที่เสนอขอ 
 

แบบ ๑ 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไ้ด้รับการคดัเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔.๑ (กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) 
ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ...........................................................สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ........................................................ 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด...................................................................................  
 

ล าดับที ่
(๑) 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไปท่ีได้รับ  
(๒) 

สัดส่วนในการจัดท า 
 (๓) 

การพัฒนางาน (จ านวน ๑ เร่ือง) 
(๔) 

๑. ให้ระบุชื่อรางวัล/หน่วยงานที่ให้รางวัล/ปทีี่ได้รับรางวัล ระบุเป็นร้อยละ ระบุชื่องานที่พัฒนาต่อยอดจากรางวัลสูงสุดฯ 
๒.    
๓.    
    

 

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 

                ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

                         (...............................................................) 

                   วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

          ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง 

                 ลงช่ือ......................................................................ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 

                         (...............................................................) 

                   ต าแหน่ง..................................................................... 

                    วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 

ให้จัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ และใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ (เลขไทย) 

ข้อ ๒.๔.๑ กรณีผู้มีรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 



หมายเหตุ   
ช่อง (๒)  ให้ระบุช่ือผลงานดเีด่นทีเ่สนอเพื่อขอเทยีบเคียง ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีเ่สนอขอ    
ช่อง (๓)  ให้อธิบายว่าผลงานแตล่ะเรื่องนั้นเป็นผลงานท่ีมีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
           ๑) ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพฯ ๒) มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ ๓) เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน    
           สังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ และ ๔)  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อื่นสามารถน าไปปฏิบตัิหรือประยุกต์ใช้ได้ อย่างไร  
ช่อง (๔) ใหร้ะบุสัดส่วนในการจัดท า ในกรณีจัดท าร่วมกันหลายคนให้ผู้ที่ร่วมจดัท ารับรอง ตามแบบ ๔ ด้วย 
ช่อง (๕)  ระบุเรื่องที่จะด าเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานท่ีจะพัฒนาต่อยอดจากผลงาน 
          ที่เสนอขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ 

 
 

 

แบบ ๒ 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไ้ด้รับการคดัเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔.๒ (กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) 

ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ...........................................................สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ........................................................ 
นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด...................................................................................  

 
 

ล าดับที ่
(๑) 

 

ชื่อผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงฯ ที่ได้รับ 

(๒) 

 

องค์ประกอบในการพิจารณา 
(๓) 

 

สัดส่วนในการจัดท า 
 (๔) 

 

การพัฒนางาน  
(จ านวน ๑ เร่ือง) 

(๕) 
 

๑. 
 

ระบุช่ือผลงานเทียบเคยีงฯ / ปีท่ี 
เริม่ด าเนนิการและปีท่ีด าเนนิการ 
แล้วเสรจ็ 

 

๑. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานฯ 
...................................................................................................................................... 
๒. มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
...................................................................................................................................... 
๓. เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
...................................................................................................................................... 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีใหผู้้อื่นสามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได ้
...................................................................................................................................... 

 

ระบุเป็นร้อยละ 
 

ระบุช่ืองานท่ีพัฒนา 
ต่อยอดจากผลงานดเีด่นฯ 

 

๒. 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอรบัการประเมิน 

                         (...............................................................) 
                   วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

          ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง 

                 ลงช่ือ......................................................................ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 

                         (...............................................................) 
                   ต าแหน่ง..................................................................... 
                    วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
 ให้จัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ และใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ (เลขไทย) 

ข้อ ๒.๔.๒ กรณีผู้มีผลงานเทียบเคียงฯ 



หมายเหตุ   
         ช่อง (๒) รางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไป ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีเ่สนอขอ  

           โดยให้ระบุช่ือรางวัลที่ไดร้ับ ช่ือหน่วยงานท่ีให้รางวัล และปี พ.ศ. ท่ีได้รับรางวัล 
ช่อง (๓)  ให้ระบุช่ือผลงานดเีด่นทีเ่สนอเพื่อขอเทยีบเคียง ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีเ่สนอขอ    
ช่อง (๔)  ให้อธิบายวา่ผลงานแตล่ะเรื่องนั้นเป็นผลงานท่ีมีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
           ๑) ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพฯ ๒) มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ ๓) เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน    
           สังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ และ ๔)  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อื่นสามารถน าไปปฏิบตัิหรือประยุกต์ใช้ได้ อย่างไร  
ช่อง (๕) ใหร้ะบุสัดส่วนในการจัดท า ในกรณีจัดท าร่วมกันหลายคนให้ผู้ที่ร่วมจดัท ารับรอง ตามแบบ ๔ ด้วย 
ช่อง (๖)  ระบุเรื่องที่จะด าเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานท่ีจะพัฒนาต่อยอดจากผลงาน 
          ที่เสนอขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ 

 
 

แบบ ๓ 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไ้ด้รับการคดัเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔.๒ (กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) 

ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ...........................................................สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ........................................................ 
นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด...................................................................................  

 
 

ล าดับที ่
(๑) 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไป 
ที่ได้รับ  

(๒) 

 

ชื่อผลงานดีเด่นที่มี
คุณภาพเทียบเคียงฯ 

(๓) 

 

องค์ประกอบในการพิจารณา 
(๔) 

 

สัดส่วนในการ
จัดท า 
 (๕) 

 

การพัฒนางาน  
(จ านวน ๑ เร่ือง) 

(๖) 
 

๑. 
 

ให้ระบุชื่อรางวัล/หน่วยงาน 
ที่ให้รางวัล/ปีท่ีได้รับรางวัล 

 
 

 

 
 

 

ระบุเป็นร้อยละ 
 

ระบุช่ืองานท่ีพัฒนา 
ต่อยอดจากผลงานดเีด่นฯ 

 

๒.   

ระบุช่ือผลงานเทียบเคยีง/
ปีที่เริม่ด าเนินการและปีท่ี
ด าเนนิการแล้วเสรจ็ 

 

๑. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานฯ 
...................................................................................................................................... 
๒. มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
...................................................................................................................................... 
๓. เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
...................................................................................................................................... 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีใหผู้้อื่นสามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได ้
...................................................................................................................................... 

 

ระบุเป็นร้อยละ 

 

 
 
 
 
 
 
 

             ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอรบัการประเมิน 

                         (...............................................................) 
                   วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

          ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง 

                 ลงช่ือ......................................................................ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 

                         (...............................................................) 
                   ต าแหน่ง..................................................................... 
                    วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
 ให้จัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ และใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ (เลขไทย) 

ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มีรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และมีผลงานเทียบเคียงฯ 


