
ก.ค.ศ. (บก.) 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา  

ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ขอมีวิทยฐานะ........................................... 
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ.......................................................................... นามสกุล......................................................................... 
อายุ ................... ปี  อายุราชการ ..................... ป ี
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่่ากว่าปริญญาตรี.......................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................. 
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............. ............... 
3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี........................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา............................. 
ต่าแหน่ง.............................................................................. ต่าแหน่งเลขท่ี............................................ 
สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................อ่าเภอ/เขต............................................ 
ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................ส่วนราชการ.............................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในต่าแหน่ง..........................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .......... 
2.2 เคยด่ารงต่าแหน่งที่ส่าคัญ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี ต าแหน ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

    
    
    
    
    
    

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดอืน............................พ.ศ. ................... 
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ................... 

2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

สิ่งท่ีส งมาด้วย 3 
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3. การปฏิบัติงานในปีท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

1)   ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา 
2)   ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนบางส่วน ดังนี้ 

งานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ 
ตั้งแต วันที่/เดือน/พ.ศ. 
ถึงวันที่ /เดือน/พ.ศ. 

จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

    
    
    

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

4. ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวบ

เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
4.1 การมีวินัย  

1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม  

(ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

2) การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน และผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นแบบอย่างท่ีดี) 

3) การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส่าเร็จและ

อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง) 
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4) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)         

5) การรักษาความสามัคคี มีน้่าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้่าใจ เสียสละ ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ

ประสบความส่าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ) 
4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย างท่ีดี 

1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

(ให้อธิบายการปฏิบัติงานทีป่ระสบความส่าเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และน่าไป
พัฒนาผู้อ่ืนได้) 

2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน) 
3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อื่น) 

4) การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม 
(ให้ระบุจ่านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม) 

4.3 การด ารงชีวิตอย างเหมาะสม 
1) การด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)       

2) การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น่า รณรงค์ 

เสริมสร้างผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง) 
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3) การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการได้ถูกต้อง

เหมาะสม และพัฒนาผู้อ่ืนในเรื่องดังกล่าวได)้ 
4) การด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและต่าแหน่งหน้าที่ 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ต่าแหน่งหน้าที ่การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน)        

5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด่ารงชีวิต

เป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน) 
4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

1) การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การน่ามาปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย ) 

2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ 
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในวิชาชีพจนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 
3) การมีบทบาทเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วม รณรงค์
เสริมสร้างผู้อ่ืน)         

5) การเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกท่ีดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย) 
4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่ง
ตอบแทน  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)      
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2) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอ 
เท่าเทียมกัน 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย)      

3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่   
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน

ในหน้าที่จนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ )      
4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพการได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอ่ืน)   
5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนส่าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่อง) 
5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ 

(ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 

6. ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ให้รายงาน ดังนี้ 
ส วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ให้รายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม จ่านวน 1 เล่ม 

ส วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จ่านวน ......................... เรื่อง ดังนี ้

1. ชื่อผลงาน......................................................................................................................... 
2. ชื่อผลงาน..................................................... .................................................................... 

2. ลักษณะการจัดท่า 
 จัดท่าแต่ผู้เดียวจ่านวน ................... เรื่อง ได้แก่ ...................................................... 
 จัดท่าร่วมกับผู้อ่ืนในรูปคณะท่างานหรือกลุ่มจ่านวน .................... เรื่อง 

ได้แก่............................................................................... ................................................ 
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7. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพ่ือก่าหนดต่าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

หรือใหม้ีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
 มี     

ชื่อผลงาน............................................................... ......................................................... 
ใช้ในการขอต่าแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 

 ไม่มี 

8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  

 มี     
ชื่อวิทยานิพนธ์................................................................................... ............................. 

 ไม่มี 

ขอรับรองว าข้อมูลดังกล าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

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

ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 

 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

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

ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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การตรวจสอบของส วนราชการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว 
 มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด 
 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................................................  

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

(.....................................................) 
ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
 
 
(ลงช่ือ).................................................................... 

(.....................................................) 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 

 


