


คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก 



คุณสมบัติตามวิทยฐานะ

ครู
รอง ผอ. สถานศึกษา
ผอ. สถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์

รอง ผอ.สพท./กศน.

ผอ. สพท./กศน.

วิทยฐานะช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ด ารงต าแหน่งรอง ผอ.สพท./
กศน. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

-

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
วิทยฐานะช านาญการ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

ด ารงต าแหน่งผอ. สพท./กศน. 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี

ต าแหน่ง ขอช านาญการพิเศษ ขอเชี่ยวชาญ



ภาระงานการสอนขั้นต่ า สังกัด  สพฐ.

ต าแหน่งครู 
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ศึกษาสงเคราะห์และ

ราชประชานุเคราะห์ 

๑๒ ชั่วโมง /สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง /สัปดาห์

ต าแหน่ง ชั่วโมงสอน งานสอน +งานอื่น ๆ 

- ระดับปฐมวัย 
- รร. เฉพาะความพิการ 
และศูนย์การศึกษาพิเศษ

๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์



ภาระงานการสอนขั้นต่ า สังกัด  สอศ.

ต าแหน่งครู
สอน 

๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 
๒๑๖ ชั่วโมง/ภาคเรียน

สอน+ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ./
หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน

๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 
๑๐๘ ชั่วโมง/ภาคเรียน

สอน+ปฏิบัติหน้าที่ผช.หัวหน้า
แผนก/ผช.หัวหน้างาน

๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 
๑๖๒ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
หรือ ๓๒๔ ชั่วโมง/ 
สัปดาห์

สอน+ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 
๑๘๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ต าแหน่ง/ภาระงาน ชั่วโมงสอน ชม.สอน+งานอื่น ๆ 



1. 
1 

3

5

2. 
18 

12 6 





รางวัล/ผลงาน  ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 ปี 
(ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ )  

*กรณีเกินระยะเวลา 3 ปี*

ต้องมีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับผลงานดีเด่นฯ ที่ได้รับ

การนับระยะเวลาของรางวัล และผลงาน



แบบเสนอรายชื่อรางวัล/ผลงาน/การระบุสัดส่วน

แบบ ๑ ข้อ ๒.๔.๑ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

*เป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. รับรอง (๒๐๓ รางวัล)*

แบบ ๒ ข้อ ๒.๔.๒  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคณุภาพ 

เทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  

*เป็นผลงานเทียบเคยีงทั้งหมด*

แบบ ๔ รายละเอียดการมีส่วนร่วมจัดท าผลงานดีเด่นฯ และผลงานเทียบเคียงฯ

แบบ ๓ ข้อ ๒.๔.๒ กรณผีู้มีรางวัลสงูสุดระดับชาติและผลงานเทียบเคียง

*เป็นรางวัล และผลงานเทียบเคยีง*



เอกสารที่ต้องจัดท า

1. แบบค าขอ (แนบส าเนา กพ. 7 )
2. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (ตามองค์ประกอบตามแบบรายงาน)
3. แบบรายงานด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/2)

(แนบหลักฐานรายงานผลตามหัวข้อ )
4.    แบบรายงานด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ (ก.ค.ศ. 3/2) 

(แนบหลักฐานรางวัลที่เสนอขอทุกรางวัล ตามล าดับและชัดเจน) 
5.    แบบข้อเสนอในการพฒันางาน (ต่อยอดจากรางวัลใดรางวัลหนึ่ง) 
6.    เพิ่มเติมกรณีผลงานเทยีบเคียง รายงานตามองค์ประกอบ 
7.    เพิ่มเติมกรณีรายงานการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 



ด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ (ก.ค.ศ. 
3/2)

ไม่เกิน 50 หน้า และภาคผนวก 10 หน้า แต่ละรางวัลต้องประกอบด้วย

1. สภาพปัญหา แนวคิดหรือแรงจูงใจในการจัดท าผลงานดีเด่น       
ที่ประสพผลส าเร็จ 

2. วิธีการด าเนินการจัดท าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ

3. ผลที่เกิดจากการน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จไปใช้

4. แนวคิดในการพัฒนาต่อไป



ข้อเสนอในการพัฒนางาน ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3

1. ต้องต่อยอดจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งที่เสนอขอเพยีงรางวัลเดียว
และต้องตรงกับสาขาท่ีเสนอขอ

2. ต้องครบองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนดดังนี้
- ประเด็นในการพัฒนา
- เป้าหมายในการพฒันา 
(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ระยะเวลาในการด าเนินการ ว/ด/ป ต้องระบุ)

- วิธีการพัฒนา
- แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล

3.   อาจจะสรุปผลการด าเนินการ หรือประโยชน์ที่ได้ว่าส่งผลต่อนักเรียน  ครู  
และบุคลากรและสถานศึกษาอย่างไร




