
 
 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 

ช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ  (สายงานบริหารการศึกษา) 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล......................................................... 
ต าแหน่ง ........................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.............. 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................................................................................... 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
เพื่อมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.......................................................... 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
(ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

                     1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (รายงานขอ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET หรือ NT หรือ 
LAS หรืออ่ืน ๆ อยา่งใดอยา่งหน่ึงในระดบัชั้นใดชั้นหน่ึงในภาพรวมทุกกลุ่มสาระท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของ 
แต่ละปีการศึกษา) 

  1.1 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือ อ่ืนๆ............. 
         ระดบัชั้น..................โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  
           O-NET    NT   LAS   อ่ืนๆ  (ระบุ)............................................ 
        - ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ. ........................มีค่าเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระ ....................... 

- ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ. ........................มีค่าเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระ ...................... 
กรณีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียรวม  เท่าเดิม  สูงข้ึน  ต ่าลง ร้อยละ .............หรือ 
กรณีท่ี 2 ค่าเฉล่ียระดบัชาติ ปีการศึกษาท่ี 2 รวมทุกกลุ่มสาระนั้น ร้อยละ........ 

1.2 ผลท่ีเกิดจากการบริหารและการจดัการศึกษา ส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บ 
การพฒันาและประสบความส าเร็จดา้นต่าง ๆ  

           จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหรือส่งผลงานเขา้ประกวดแข่งขนั และไดรั้บรางวลั 
ในระดบัต่าง ๆ  

   -  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ   จ านวน......................คน 
   -  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ    จ านวน......................คน 
   -  ไดรั้บรางวลัระดบัภูมิภาค   จ านวน......................คน 
   -  ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดัหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน......................คน 
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1.3 ร้อยละของจ านวนประชากรในวยัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบท่ีได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบงัคบั 

- ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ. ................................จ  านวน............................คน 
 คิดเป็นร้อยละ...............จากเป้าหมายส ามะโนประชากรในวยัเรียน 

- ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ. ................................จ  านวน............................คน 
  คิดเป็นร้อยละ...............จากเป้าหมายส ามะโนประชากรในวยัเรียน 
รวมเฉลีย่ 2 ปีการศึกษา มีประชากรเขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัคิดเป็นร้อยละ............ 

1.4 ร้อยละของจ านวนประชากรในวยัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบท่ีส าเร็จการศึกษาภาค
บงัคบัแลว้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามญัและสายอาชีพ  

   - ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ. ............จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั.......คน 
        ศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพ จ านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
  - ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ. .......จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั.............คน 
        ศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพจ านวน..............คน คิดเป็นร้อยละ................ 
รวมเฉลีย่ 2 ปีการศึกษา นกัเรียนศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพ คิดเป็นร้อยละ.... 

   2. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบับุคลากรทางการศึกษา  
ให้อธิบายระบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาท่ีส่ง เสริม 

การปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจดัการและส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งดียิง่ 

3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
3.1 ให้อธิบายถึงการส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาวางระบบบริหารและจดัการศึกษา  

การใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ การประสานงานกบัหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาและการเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรในการบริหารและการ
จดัการเรียนการสอนซ่ึงส่งผลใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและจดัการศึกษา 

3.2 ให้อธิบายถึงการส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรทางการบริหารให้แก่สถานศึกษาของ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ์ ส่ือ อุปกรณ์การสอนอ่ืนๆ  
เขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการอยา่งไร ตรงกบัความตอ้งการและพอเพียงหรือ  

4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัหน่วยงาน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  
       - ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................... 
       - ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั................... 
       รวม 2 ปีงบประมาณ มีผลการประเมินเฉล่ียอยูใ่นระดบั........................  
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4.2 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ให้อธิบายถึง การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษา ธิการ   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการเร่ืองใดบา้ง ผลการด าเนินการ
ในแต่ละเร่ืองเป็นอยา่งไร บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือไม่ 

        4.3 ความพึงพอใจของสถานศึกษา 
       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส ารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีต่อ 

การบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากจ านวนสถานศึกษาในสังกดัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 60  และมีผลการประเมินความพึงพอใจ (ในปีปัจจุบนั) ดงัน้ี  

มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบัมาก           คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย           คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ..............  

                         สรุป รวมความพึงพอใจในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ........... 
 

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
                      ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าเอกสารสรุปผลงาน
ดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียง
กบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) 
โดยใหร้ายงานไม่เกิน 50 หนา้ และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(ระบุขั้นตอน/กระบวนการ

ในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั
หรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
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กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษไ์ม่อยูใ่นช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงวา่
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงาน
ดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและ
การใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
                        ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าข้อเสนอ 
ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ืองโดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในขอ้ตกลง จะพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจดัการศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ.  ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ 
ในการพฒันางานนั้น) 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

                                                  

                                                                    (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                                   (...............................................) 
   ต าแหน่ง.................................................... 
   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                  วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

                                             (ลงช่ือ)...................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                       (.....................................) 
                                                  ต  าแหน่ง................................................... 
                                              วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 


