ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน)
แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ดานที่ 3)
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการสอน)
สังกัดสํานักงาน กศน.
1. ขอมูลผูรับการประเมิน
ชื่อ........................................................... นามสกุล.........................................................................
ตําแหนง ...........................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่..................
สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา............................................อําเภอ/เขต........................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................สวนราชการ............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................................ขั้น........................................บาท
เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ...........................................................................................................
2. ผลการปฏิบตั ิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด และแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ผลการประเมินความรูความสามารถกอนเรียน/กอนรับบริการและหลังเรียน/
หลังรับบริการในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอรับการประเมิน
ของปปจจุบัน
- ชื่อวิชาที่สอน..............................................................................
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลการทดสอบกอนเรียน/กอนรับบริการ = ........
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลการทดสอบหลังเรียน/หลังรับบริการ = ........
1.2 คาทีเฉลี่ยของผลการประเมินความรูความสามารถของวิชาที่สอนหรือกิจกรรม
ที่ใหบริการ
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลการประเมินความรูความสามารถของวิชา
ที่สอนหรือกิจกรรมที่ใหบริการปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว = ...................
- คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลการประเมินความรูค วามสามารถของวิชา
ที่สอนหรือกิจกรรมที่ใหบริการปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาปจจุบัน = .................
1. 3 ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่สอน
ในระดับเขต/ประเทศ
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/
กลุมสาระการเรียนรูทสี่ อนในระดับเขต/ประเทศ ปการศึกษาทีแ่ ลว = ............
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/
กลุมสาระการเรียนรูทสี่ อนในระดับเขต/ประเทศ ปการศึกษาปจจุบัน = ..............
* ใหคิดคะแนนทีเฉลี่ยตามเอกสารแนบ และสงประกอบการพิจารณาดวย
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หมายเหตุ:
ผู รั บการประเมิ นในสาขา/สาขาวิ ชา/กลุ มสาระการเรี ยนรู ที่ ไม มี การทดสอบระดั บ เขต/ประเทศ
ใหรายงานเฉพาะขอ 1.1 และขอ 1.2 เทานั้น
2. ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ
ใหรายงานในรอบ 2 ปทที่ ําการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดังนี้
2.1 ผูเรียน/ผูรับบริการในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอ จํานวน...... คน
2.2 ผูเรียน/ผูรับบริการมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษา
กําหนดในระดับดี จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............
2.3 ผูเรียน/ผูรับบริการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนด
ในระดับดี จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............
3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วันที่ยื่นคําขอรับการประเมิน)
3.1 ปริมาณงาน
- จํานวนชัว่ โมงที่สอนตอสัปดาห................ชั่วโมง
- จํานวนกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา และระดับชัน้ ที่สอน…..
- จํานวนผูเรียน/ผูรับบริการที่ทําการสอน....................คน
- ปฏิบตั ิงานอืน่ (ถามี)โปรดระบุ............................................................
3.2 สภาพของงาน
รับผิดชอบผูเรียน/ผูรับบริการที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
รับผิดชอบผูเรียน/ผูรับบริการที่มีความตองการพิเศษหลายประเภทความพิการ
รับผิดชอบผูเรียน/ผูรับบริการที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/
สังคม/พัฒนาการตามวัย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เชน กันดาร เสี่ยงภัย
ตามประกาศของทางราชการ เปนตน

-3สวนที่ 2 ผลงานดีเดนทีป่ ระสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
ใหผูรับการประเมินจัดทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษใน
หัวขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกิน 50 หนา (กระดาษ A 4)
1. สภาพปญหา แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ
เปนที่ประจักษ
2. วิธีดําเนินการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
3. ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษไปใช
4. แนวคิดในการพัฒนาตอไป
สวนที่ 3 ขอเสนอในการพัฒนางาน
ให ผู รั บ การประเมิ น จั ด ทํ า ข อ เสนอในการพั ฒ นางานตามแนวคิ ด ในการพั ฒ นา
ที่ผูไดรับการคัดเลือกเสนอไว ในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง
จะพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง
(ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน
(...............................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...........
การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสังกัด
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง
(ลงชื่อ)...................................ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ
(.....................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ......
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เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน)
คําอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และปการศึกษา
ปจจุบัน
ใหแปลงคะแนนที่ไดจากการทดสอบเปนคะแนนทีเฉลี่ย (T score) ของกลุมสาระ
การเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา เดียวกัน ที่เปนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
หรือคะแนนของผูเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลวและปลายภาคเรียน/ปลายป
การศึกษาปจจุบัน
วิธีการแปลงคะแนนใหเปนคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)
1. ใหนําคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงตอกัน
ใหเปนคะแนนชุดเดียวกั น แล วนําคะแนนมาบวกกั นหาผลรวม (ในกรณีคะแนนเต็มของ
แบบทดสอบสองชุดไมเทากัน ใหปรับฐานคะแนนเต็มใหเทากันกอน และกรณีที่นักเรียนคนใด
มีคะแนนการสอบไมครบทั้งสองชุดไมตองนํามาคํานวณ)
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. ใหคํานวณหาค าความแตกตางของคะแนนที ชุดคะแนนก อนเรียนและชุดคะแนน
หลังเรียน (ขอ 6) เพื่อหาคารอยละของคะแนนทีหลังเรียนสูงกวาคะแนนทีกอนเรียน หรือ
ระหวางการทดสอบ 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 คิด
เปน 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 (ดีเดน)
8.2 ใหกรอกคะแนนทีเฉลี่ยปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และปลายภาคเรียน/
ปลายปการศึกษาปจจุบันที่คํานวณได ลงใน ขอ 1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน)

