
ก.ค.ศ. 3 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
สายงานการสอน  สาขา.......................................... 

 
 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ........................................................... นามสกุล................................................................... 
ตําแหนง ................................................ ตําแหนงเลขที่............................................................ 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................................. อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................สวนราชการ......................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .............................ขั้น....................................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3)  
         ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด และแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอ เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
            1. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
                1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
                             1.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอรับการประเมิน 
                               ของปปจจุบัน 
                                 -  ช่ือวิชาที่สอน.............................................................................. 

 -  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน = ........... 
                                 -  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  = .......... 
                       1.1.2  คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่สอน 

 -  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว  =  ....................................... 

 -  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาปจจุบัน  = ..................................... 

1.1.3  ผลการประเมินและหรอืการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู 
        ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ   

      -  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/ 
       กลุมสาระการเรียนรูที่สอนในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาที่ผานมา  = ........... 

                                       -   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/ 
                                     กลุมสาระการเรียนรูที่สอนในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาปจจุบัน  = ............ 
 

                  *  ใหคิดคะแนนทเีฉลี่ยตามเอกสารแนบ และสงประกอบการพิจารณาดวย 
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หมายเหตุ:  
1) ผูขอรับการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ไมมีการทดสอบระดับเขต/

ประเทศ  ใหรายงานเฉพาะขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 เทานั้น    
2)  ผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ     

อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญา (ไมตองรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ 1.1.1 ขอ 1.1.2 และ 
ขอ 1.1.3) 
 3)  ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษในกรณีเรียนรวมและขอในสาขาการศึกษาพิเศษ     
ที่ไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหรายงานผลการพัฒนาผู เ รียนรายบุคคล  ตามที่กําหนด                  
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) โดยตองมี ผู เ รียนเรียนรวมในความดูแล  ทั้ ง  2 ป                  
รวมกันไมนอยกวา 3 คน (ไมตองรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ 1.1.1 ขอ 1.1.2 และ ขอ 1.1.3) 

4)   ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ใหรายงานผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล               
ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยเปรียบเทียบผลกอนและ   
หลังการพัฒนาวาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด  และอยางไร ตามที่กําหนดไว         
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  (ไมตองรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอ 1.1.1 ขอ 1.1.2 
และ ขอ 1.1.3)  
 1.2 ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ  
                     ใหรายงานในรอบ 2 ปที่ทําการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน  ดังนี ้
       1.2.1  ผูเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอ จํานวน.....................คน 
          1.2.2  ผูเรียนมีการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมตามหลักสูตร/ 
                                 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามทีส่ถานศึกษากําหนดในระดับดี   
                                 จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............                                 
       1.2.3  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับด ี
                                จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............  
              2.  รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  ตามหัวขอดังนี ้

  2.1  ปญหาและขอบเขตของปญหา  
  2.2  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา  
  2.3  การนํารูปแบบเทคนิควิธีการแกปญหาหรือพัฒนาไปใชในการแกปญหาหรือพฒันา    

 และผลที่เกิดขึ้น  
  2.4  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
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              3.  ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วันทีย่ื่นคําขอรับการประเมนิ) 
3.1 ปริมาณงาน  

- จํานวนชัว่โมงที่สอนตอสัปดาห................ช่ัวโมง 
- จํานวนกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา  และระดับชั้นที่สอน….. 
- จํานวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)............ฉบับ (สําหรับผูขอรับการประเมิน 
   ที่สอนการศึกษาพิเศษ) 
- จํานวนผูเรียนที่สอน....................คน 
- จํานวนครั้งทีผู่สอนใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดกจิกรรมประจําวนั 

                   ตอป................ คร้ัง (สําหรับผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย) 
- ปฏิบัติงานอืน่ (ถามี)โปรดระบุ............................................................ 

3.2 สภาพของงาน 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหลายประเภทความพิการ 
และมีลักษณะอาการรุนแรง 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม 
สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่ปกต ิ
สถานศึกษาทีต่ั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะหรอืติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
สถานศึกษาทีต่ั้งอยูในพื้นทีท่ี่มีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร  เสี่ยงภัย  
ตามประกาศของทางราชการ เปนตน 

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

 ตําแหนง..................................................... 
                                                                     วันที่ ...........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 

 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ....... 



 

เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3 
 

คําอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และ 
ปการศึกษาปจจุบัน 
 ใหแปลงคะแนนที่ไดจากการทดสอบเปนคะแนนทีเฉลี่ย (T score) ของกลุมสาระ 
การเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา เดียวกัน ที่เปนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน   
หรือคะแนนของผูเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลวและปลายภาคเรียน/ 
ปลายปการศึกษาปจจุบัน 
  

วิธีการแปลงคะแนนใหเปนคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) 
 1.  ใหนําคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงตอกัน    
ใหเปนคะแนนชุดเดียวกัน (คะแนนเต็มกอนเรียนและหลังเรียน อาจไมเทากันก็ได) แลวนํา
คะแนนมาบวกกันหาผลรวม 
 2.  ใหนําคะแนนผลรวมจากขอ 1  มาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X) (Mean) โดยหารดวย
จํานวนนักเรียนทั้งหมด(จํานวนนักเรียนกอนเรียนและจํานวนนักเรียนหลังเรียนรวมกัน)  
                                                                    คะแนนผลรวมทั้งหมด     
                                                                    จํานวนนักเรียนทั้งหมด  
  (กรณีที่นักเรียนไมมีคะแนนกอนเรียนหรือหลังเรียนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง 2 อยาง  
ไมตองนํามาคํานวณ) 
 3.  ใหนําคะแนนจากขอ 1 มาคํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                                                                  nΣx2 – (Σx) 2                  
                                                                      
  S.D. แทน   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  Σx2 แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกําลังสอง 
  (Σx) 2 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลังสอง 
     n แทน   จํานวนนักเรียน 
 
 
 
 
 

โดยใชสูตร    X       = 

โดยใชสูตร  S.D. = n(n – 1) 
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 4.  ใหนําคาเฉลี่ย ( X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอ 2 และขอ 3   
มาคํานวณหาคามาตรฐานซี (Z score)  
                                                                 ( X  -  X)  
                                                                     S.D. 
 5.  ใหนําคะแนนคามาตรฐานซี (Z score)  มาหาคะแนนที (T score)  
                                        โดยใชสูตร T score   =   50 + 10Z 
 6.  ใหนําคะแนนคะแนนที (T score) มาแยกเปนคะแนน 2 ชดุ ไดแก ชุดคะแนน                  
กอนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน  
 7.  ใหคํานวณหาคาความแตกตางของคะแนนที ชุดคะแนนกอนเรียนและชุดคะแนน
หลังเรียน  (ขอ 6)  เพื่อหาคารอยละของคะแนนทีหลังเรียนสูงกวาคะแนนทีกอนเรียน หรือ
ระหวางการทดสอบ 2 ครั้ง โดยใชสูตร 
  7.1  หาความแตกตางของคะแนนทีหลังเรียนและคะแนนทีกอนเรียน 
                                               XT post   -    X T pre   
  7.2  หาความแตกตางของคะแนนทีปการศึกษาปจจุบันและปการศึกษาที่แลว  
                                              XT ปปจจุบัน  -    XT ปท่ีแลว   
  กรณีคะแนนปลายภาคเรียน ใชวิธีการเดียวกับ ขอ 7.2 
 8.  ใหนําคะแนนทีเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้นมาคํานวณหาคารอยละ เชน คะแนนทีเฉลี่ย                   
กอนเรียนเทากับ 60  คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 80 คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 20      
คิดเปน รอยละ 33.33 แลวเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่สูงขึ้น ตามเกณฑ ดังนี้       
(กรณีที่คะแนนทีเฉลี่ยไมเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะไมไดคะแนนขอนี้) 
        8.1  ใหนําคะแนนคะแนนทีเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน กรอกลงใน ขอ 1.1.1     
ตามแบบ ก.ค.ศ. 3   
   8.2   ใหกรอกคะแนนทีเฉลี่ยปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และปลายภาคเรียน/
ปลายปการศึกษาปจจุบันที่คํานวณได ลงในขอ 1.1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3  
  
 
 

โดยใชสูตร  Z   = 


