
 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 

ช านาญการพเิศษและวทิยฐานะเช่ียวชาญ  
(สายงานบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน กศน.) 

(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 ช่ือ.......................................................................... นามสกุล................................................................. 
 ต าแหน่ง......................................................................................ต  าแหน่งเลขท่ี..................................... 
 วทิยฐานะ............................................................................................................................................... 

หน่วยงานการศึกษา................................................................................................................................ 
 ส านกังาน กศน.    
 รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ............................ขั้น.......................................บาท 

เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.................................................................. 
2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3)  มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและ แนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย) 
 ส่วนที ่1  ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

1. ผลการพฒันาทีเ่กิดกบัผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
1.1 การศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   

1.1.1 ระดับผลการเรียน(เกรด)เฉลีย่ของผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึน้ 
ปีการศึกษา .............ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนรวมเฉล่ียร้อยละ...... 
ปีการศึกษา .............ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนรวมเฉล่ียร้อยละ...... 

1.1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน (เปรียบเทียบระหวา่ง 
2 ปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 

ข้อที ่1   (ระบุ) .............................................. 
ปีการศึกษาท่ี (1) 25... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   

จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ........... 
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ปีการศึกษาท่ี (2) 25.... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ............. 

สรุป ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี – ดีมาก เพิม่ขึน้ร้อยละ..................... 
ข้อที ่2   (ระบุ) .............................................. 
ปีการศึกษาท่ี (1) 25... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   

จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ........... 

ปีการศึกษาท่ี (2) 25.... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ............. 

สรุป ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี – ดีมาก เพิม่ขึน้ร้อยละ..................... 
ข้อที ่3   (ระบุ) .............................................. 
ปีการศึกษาท่ี (1) 25... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   

จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ........... 

ปีการศึกษาท่ี (2) 25.... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ............. 

สรุป ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี – ดีมาก เพิม่ขึน้ร้อยละ..................... 
ฯลฯ 

(ใหร้ายงานคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หค้รบทุกขอ้) 
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สรุปรวม  
1) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีอยูใ่นระดบัดี – ดีมาก ร้อยละเฉล่ียรวมของปีการศึกษาท่ี (1) ............. 
2) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีอยูใ่นระดบัดี – ดีมาก ร้อยละเฉล่ียรวมของปีการศึกษาท่ี (2)  ............ 
3 ) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉล่ียรวมทุกขอ้เพิ่มข้ึน ขอ้ 2) – ขอ้ 1) ร้อยละ...............  
1.1.3 จ านวนของผู้เรียนทีส่ าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษาท่ี (1) 25 .....ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน   ร้อยละ....... 
ปีการศึกษาท่ี (2) 25 ........ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน   ร้อยละ....... 
สรุป  ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน  

ปีการศึกษา (2)- (1)   ร้อยละ....... 
1.1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวติตนเองและครอบครัวดีขึน้  

ปีการศึกษาท่ีผา่นมามีผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน...........คน  
มีคุณภาพชีวติของตนเองและครอบครัวดีข้ึน  จ านวน..........คน หรือคิดเป็นร้อยละ... 

1.2 การศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง (เช่น วิชาชีพหลกัสูตรระยะส้ัน /ทกัษะชีวติ
และพฒันาสังคมและชุมชน เป็นต้น)  

1.2.1 จ านวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเรียนในหลกัสูตรทีเ่ปิดให้เรียนตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

เป้าหมายจ านวนผูเ้รียนตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน..............คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

1.2.2 จ านวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเรียนในหลกัสูตรทีเ่ปิดให้เรียนเพิม่ขึน้  
ปีงบประมาณท่ี (1) 25 ... 

เป้าหมายจ านวนผูเ้รียนตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน..............คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  
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ปีงบประมาณท่ี (2) 25...  
เป้าหมายจ านวนผูเ้รียนตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน..............คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

สรุป   จ  านวนผู้ เ รี ยนท่ีลงทะเบี ยนเรี ยนในหลักสูตรท่ี เปิดให้ เ รี ยนเพิ่ ม ข้ึน  
ปีงบประมาณ (2)- (1)   ร้อยละ....... 

1.2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทีเ่ปิดให้เรียน  
ปีงบประมาณท่ี (1) 25 .....ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรท่ีเปิด 

ใหเ้รียน   ร้อยละ....... 
ปีงบประมาณท่ี (2) 25 .....ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรท่ีเปิด 

ใหเ้รียน   ร้อยละ....... 
 
สรุป  ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนเพิ่มข้ึน  

ปีงบประมาณ (2)- (1)   ร้อยละ....... 
1.2.4 การน าผลการเรียนไปใช้ให้เกดิประโยชน์  

ปีงบประมาณท่ีผ่านมามีผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน.......คน และสามารถน าผลการ
เรียนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาอาชีพ ทกัษะชีวติ สังคมและชุมชน  จ านวน......คน หรือคิดเป็นร้อยละ...... 

1.3 การศึกษาตามอธัยาศัย  
1.3.1 การใช้บริการรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ รับบริการ (เช่น การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

ประเภทต่าง ๆ นิทรรศการ ศึกษาดูงาน  ห้องสมุดเคลือ่นที ่ กจิกรรมการส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น)  
ปีงบประมาณท่ี (1) 25 ... 

เป้าหมายจ านวนผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีจ านวน..............คน 
ผูรั้บบริการทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูรั้บบริการคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

ปีงบประมาณท่ี (2) 25...  
เป้าหมายจ านวนผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีจ านวน..............คน 
ผูรั้บบริการทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูรั้บบริการคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

สรุป  จ  านวนผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีเพิ่มข้ึน ปีงบประมาณ  
(2)- (1)   ร้อยละ....... 
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1.3.2 ผู้รับบริการแต่ละกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
กจิกรรมที ่1   (ระบุ) .............................................. 

เป้าหมายผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน ........................คน 
จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการได.้...............................คน 

กจิกรรมที ่2   (ระบุ) .............................................. 
เป้าหมายผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน ........................คน 
จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการได.้...............................คน 

กจิกรรมที ่3   (ระบุ) .............................................. 
เป้าหมายผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน ........................คน 
จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการได.้...............................คน 

ฯลฯ 
(ใหร้ายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีใหค้รบทุกขอ้) 

สรุปรวม จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีระบุตามแผนปฏิบติัการ 
ประจ าปี จ  านวน..............กิจกรรม 
 

2.ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัครู 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย   

2.1  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านครู 
    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
                                 2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู (จ านวน 2 มาตรฐาน) 

             มาตรฐานท่ี 2  
      ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 

     ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
    มาตรฐานท่ี 3   

     ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 2.1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน ตัวบ่งช้ีที ่6 (ตัวบ่งช้ีย่อยที ่6.1 และ 6.2) 

ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.1  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
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2.1.2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกดั ด้านครู โดยใช้มาตรฐานและ 
ตัวบ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องกบัด้านครูทุกตัวบ่งช้ี 

- มาตรฐานท่ี... ทุกตวับ่งช้ี 
   ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

    ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
- มาตรฐานท่ี... ทุกตวับ่งช้ี 
   ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

    ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
                 ฯลฯ 

2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 
    จ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  

ปฏิบติังานวจิยั และพฒันา  ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้  
- ปีการศึกษา............................. จ  านวนขา้ราชการครู ฯ ทั้งหมด............คน 
  ไดรั้บการพฒันา............คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 
- ปีการศึกษา............................. จ  านวนขา้ราชการครู ฯ ทั้งหมด............คน 
  ไดรั้บการพฒันา............คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 
- รวม 2  ปีการศึกษาไดรั้บการพฒันาจ านวน........คนคิดเป็นร้อยละ.............. 

2.3  ผลการเสริมสร้างวินัย 
        ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดา้นครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติังาน
ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ “ คร้ังหลงัสุดอยูใ่นระดบั........................................ 

2.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกยีรติจาก
หน่วยงานของรัฐและหรือหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา  5  ปี 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรั้บการยกยอ่งฯ......................................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรั้บการยกยอ่งฯ......................................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรั้บการยกยอ่งฯ......................................คน 
     รวม  5  ปีการศึกษาขา้ราชการครูไดรั้บการยกยอ่ง ฯ..........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
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3.  ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัสถานศึกษา 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานด้านผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  

มาตรฐานท่ี 4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา  

ตวับ่งช้ีท่ี 7    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 8    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 9    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 10   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 12   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 

                   ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกดั ด้านการบริหารการศึกษา โดยใช้มาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการบริหารการศึกษาทุกตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี....ทุกตวับ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

   มาตรฐานท่ี...... ทุกตวับ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

ฯลฯ 
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4. ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัชุมชนหรือท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่าย 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ 

กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 14  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั........................................................ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 11  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั..................... 
  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกดัด้านผลทีเ่กดิกับชุมชนหรือท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่าย 
โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการพฒันาทีเ่กดิกบัชุมชนหรือท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่ายทุกตัวบ่งช้ี 
   มาตรฐานท่ี.... 
    ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
   ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
          ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

             ฯลฯ  
 

5. ปริมาณและสภาพของงาน 
ใหท้ าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงานท่ีผูรั้บการประเมินปฏิบติัอยู ่

 มีจ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑ ์ 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 มีการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผูพ้ิการ 
ผูต้อ้งขงั ทหารกองประจ าการ แรงงานอพยพฯลฯ  

 มีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตน้สังกดั 
 มีการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 

วฒันธรรม และสังคม 
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 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะ หรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร เส่ียงภยั ตามประกาศ ของหน่วยงาน

ราชการเป็นตน้ 
 มีผลการปฏิบติังานดีเด่น  ( Best  Practices)  ของภาระงานดา้นต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 

1   รายการ 
 มีการจดัการเรียนการสอน  2 ระดบั / ประเภท 
 มีจ านวนผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการในสถานศึกษามากกวา่ 1,000  คนข้ึนไป 

  

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
 ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 

คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป 
ทุกรางวลั/ผลงานทีเ่สนอขอรับการประเมิน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หนา้ 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

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

การด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอยา่งไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 
สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงว่า
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงาน
ดีเด่นฯ นั้นอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอยา่งไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและการ
ใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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ส่วนที ่3  ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จัดท าข้อเสนอ 

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในข้อตกลง จะพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอในการ
พฒันางานนั้น) 

      
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 ถือวา่ผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 


