ก.ค.ศ. 3/1
แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน)
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................... นามสกุล.........................................................................
ตําแหนง ...........................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่..................
สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา............................................อําเภอ/เขต........................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................สวนราชการ............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................................ขั้น........................................บาท
ขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ...........................................................................................................
2. ผลการปฏิบตั ิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด และแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอรับ
การประเมินของปปจจุบนั
- ชื่อวิชาที่สอน..............................................................................
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน = .........
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน = .........
1.2 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่สอน
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว = .......................................
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาปจจุบนั = ...................................
1. 3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่สอน
ในระดับเขต/ประเทศ
- คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/
กลุมสาระการเรียนรูที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปการศึกษาที่ผานมา = ............
- คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/
กลุมสาระการเรียนรูที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปการศึกษาปจจุบัน = ..............
* ใหคิดคะแนนทีเฉลี่ยตามเอกสารแนบ และสงประกอบการพิจารณาดวย

-2หมายเหตุ:
1) ผูขอรับการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่ไมมีการทดสอบระดับเขต/
ประเทศ ใหรายงานเฉพาะขอ 1.1 และขอ 1.2 เทานั้น
2) ผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ
อัน พึงประสงค ใ นหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการดา นรางกาย
อารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญา (ไมตองรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ 1.1 ขอ 1.2 และ ขอ 1.3)
3) ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษในกรณีเรียนรวมและขอในสาขาการศึกษาพิเศษ
ที่ ไ ม มี ก ารวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให ร ายงานผลการพั ฒ นาผู เ รี ย นรายบุ ค คล ตามที่ กํ า หนด
ในแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) โดยต อ งมี ผู เ รี ย นเรี ย นร ว มในความดู แ ล ทั้ ง 2 ป
รวมกันไมนอยกวา 3 คน (ไมตองรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ 1.1 ขอ 1.2 และ ขอ 1.3)
4) ผู ข อรั บ การประเมิ น ที่ ส อนการศึ ก ษาพิ เ ศษ ให ร ายงานผลการพั ฒนาผู เรี ยนรายบุ คคล
ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยเปรียบเทียบผลกอนและ
หลังการพัฒนาวาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด และอย างไร ตามที่กําหนดไว
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ไมตองรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ 1.1 ขอ 1.2 และ ขอ 1.3)
2. ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ
ใหรายงานในรอบ 2 ปทที่ ําการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดังนี้
2.1 ผูเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอ จํานวน.....................คน
2.2 ผูเรียนมีการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
ตามหลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามที่สถานศึกษากําหนด
ในระดับดี จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............
2.3 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับดี
จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............
3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วันที่ยื่นคําขอรับการประเมิน)
3.1 ปริมาณงาน
- จํานวนชัว่ โมงที่สอนตอสัปดาห................ชั่วโมง
- จํานวนกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา และระดับชัน้ ที่สอน…..
- จํานวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)............ฉบับ (สําหรับผูขอรับการประเมิน
ที่สอนการศึกษาพิเศษ)
- จํานวนผูเรียนที่สอน....................คน
- จํานวนครั้งทีผ่ ูสอนใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดกิจกรรมประจําวัน
ตอป................ ครั้ง (สําหรับผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย)
- ปฏิบัติงานอืน่ (ถามี)โปรดระบุ............................................................

-33.2 สภาพของงาน
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหลายประเภทความพิการ
และมีลักษณะอาการรุนแรง
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม
สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่ปกติ
สถานศึกษาทีต่ ั้งอยูในพื้นทีภ่ ูเขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน
สถานศึกษาทีต่ ั้งอยูในพื้นทีท่ ี่มีลักษณะพิเศษ เชน กันดาร เสี่ยงภัย
ตามประกาศของทางราชการ เปนตน
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อผลงาน(งานวิจัย/งานวิจัยและพัฒนา)..............................................................
2. ชื่อผลงานทางวิชาการอื่น......................................................................................
3. .................................................................................................................................
2. ลักษณะการจัดทํา
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................
จัดทํารวมกับผูอื่นในรูปคณะทํางานหรือกลุม จํานวน.....................รายการ
ไดแก..................................................................................................................
3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช
(ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ
(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย)
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
มี
1. ชื่อผลงาน..........................................................................................................
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ......................................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
2. ชื่อผลงาน..........................................................................................................
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ......................................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
ไมมี

-44. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ ขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
มี
ชื่องานวิจยั ...................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................
ชื่อวิทยานิพนธ.............................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................
ไมมี
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง
(ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน
(.....................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...........
การตรวจสอบและรับรองของผูบงั คับบัญชา
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง
(ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน
(.....................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ......

เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3/1
คําอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และ
ปการศึกษาปจจุบัน
ใหแปลงคะแนนที่ไดจากการทดสอบเปนคะแนนทีเฉลี่ย (T score) ของกลุมสาระ
การเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา เดียวกัน ที่เปนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน หรือ
คะแนนของผูเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลวและปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษา
ปจจุบัน
วิธีการแปลงคะแนนใหเปนคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)
1. ใหนําคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงตอกัน
ใหเปนคะแนนชุดเดียวกัน (คะแนนเต็มกอนเรียนและหลังเรียน อาจไมเทากันก็ได) แลวนํา
คะแนนมาบวกกันหาผลรวม
2. ใหนําคะแนนผลรวมจากขอ 1 มาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X) (Mean) โดยหารดวย
จํานวนนักเรียนทั้งหมด(จํานวนนักเรียนกอนเรียนและจํานวนนักเรียนหลังเรียนรวมกัน)
คะแนนผลรวมทั้งหมด
โดยใชสูตร X =
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
(กรณีที่นักเรียนไมมีคะแนนกอนเรียนหรือหลังเรียนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง 2 อยาง
ไมตองนํามาคํานวณ)
3. ใหนําคะแนนจากขอ 1 มาคํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2
2
โดยใชสูตร S.D. = nΣx – (Σx)
n(n – 1)
S.D.
Σx2
(Σx) 2
n

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลังสอง
จํานวนนักเรียน
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4. ใหนําคาเฉลี่ย ( X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอ 2 และขอ 3
มาคํานวณหาคามาตรฐานซี (Z score)
( X - X)
โดยใชสูตร Z =
S.D.
5. ใหนําคะแนนคามาตรฐานซี (Z score) มาหาคะแนนที (T score)
โดยใชสูตร T score = 50 + 10Z
6. ใหนําคะแนนคะแนนที (T score) มาแยกเปนคะแนน 2 ชุด ไดแกชุดคะแนน
กอนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน
7. ใหคํานวณหาคาความแตกตางของคะแนนที ชุดคะแนนกอนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน
(ข อ 6) เพื่ อหาค ารอยละของคะแนนทีหลั งเรี ยนสู ง กว า คะแนนที ก อ นเรี ย น หรื อ ระหว า ง
การทดสอบ 2 ครั้ง โดยใชสูตร
7.1 หาความแตกตางของคะแนนทีหลังเรียนและคะแนนทีกอนเรียน
XT post - X T pre
7.2 หาความแตกตางของคะแนนทีปการศึกษาปจจุบันและปการศึกษาที่แลว
XT ปปจจุบัน - XT ปที่แลว
กรณีคะแนนปลายภาคเรียน ใชวิธีการเดียวกับ ขอ 7.2
8. ให นํ า คะแนนที เ ฉลี่ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาคํ า นวณหาค า ร อ ยละ เช น คะแนนที เ ฉลี่ ย
กอนเรียนเทากับ 60 คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 80 คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 20
คิดเปน รอยละ 33.33 แลวเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่สูงขึ้น ตามเกณฑ ดังนี้
(กรณีที่คะแนนทีเฉลี่ยไมเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะไมไดคะแนนขอนี้)
8.1 ให นํ าคะแนนคะแนนที เฉลี่ ยก อนเรี ยนและหลั งเรี ยน กรอกลงใน ข อ 1.1
ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1
8.2 ใหกรอกคะแนนทีเฉลี่ยปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และปลายภาคเรียน/
ปลายปการศึกษาปจจุบันที่คํานวณได ลงใน ขอ 1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1

