
ก.ค.ศ. 3/4  (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ  (สายงานนิเทศการศึกษา) 

 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
  ช่ือ...................................................... นามสกุล................................................................................. 

 ต าแหน่ง ...........................................วทิยฐานะ....................................ต  าแหน่งเลขท่ี...................... 
หน่วยงานการศึกษา/หน่วยงาน.................................................อ าเภอ/เขต....................................... 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา....................................................ส่วนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ............................................................................................................ 

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

 1.  ผลท่ีเกิดกบัครู  
1.1  คุณภาพในการจดัการเรียนรู้ของครู 

 (ใหร้ายงานวา่ครูสามารถน าผลท่ีเกิดจากการนิเทศการศึกษาของผูรั้บการประเมิน  
ไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ ไดผ้ลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรู้อยา่งไร และ
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ ์หรือไม่ อยา่งไร) 
 1.2 การส่งเสริมสนบัสนุน การผลิต จดัหาพฒันา และใชส่ื้อการเรียนการสอนและ   
แหล่งเรียนรู้แก่ครู 
  (ใหร้ายงานวา่ผูรั้บการประเมินมีกระบวนการนิเทศท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน 
ใหค้รูไดผ้ลิต จดัหา พฒันาและใชส่ื้อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ หรือไม่ อยา่งไร)   
 1.3 การส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดใ้ชก้ระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยั   
ในการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอน 

         ให้รายงานวา่ผูรั้บการประเมินมีครูในกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบจ านวน............คน 
และไดด้ าเนินการตามแผนส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั     
ในการแก้ปัญหาและพฒันา  และพฒันาการเรียนการสอนโดยให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ครู       
ในกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผดิชอบจ านวน...............คน   คิดเป็นร้อยละ................... 
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 1.4  ความพึงพอใจของครู 
  ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา/ ส่วนราชการส ารวจความพึงพอใจของครู

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูข้อรับการประเมิน  จ านวน......................คน 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในปีปัจจุบนั  ดงัน้ี 

 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด   จ  านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ.................. 
 มีความพึงพอใจในระดบัมาก           จ  านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ................... 
 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  จ านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ.................. 
 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย           จ  านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ................. 
 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด   จ านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ.................. 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด  จ  านวน................... คน    
คิดเป็นร้อยละ..................................  
 

 2.  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

        สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน................................... สถานศึกษา 
         มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่ปีท่ีแลว้มาจ านวน........................ สถานศึกษา 

 3.  ผลท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
3.1  สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

            ใหร้ายงานวา่สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดน้ าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผลการปฏิบติัท่ีดีเลิศอยา่งไร  และในปีปัจจุบนัสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายจ านวน............................ สถานศึกษา  น าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบติัท่ีดีเลิศจ านวน......................สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ................... 

 3.2  สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับ 
 ใหร้ายงานวา่สถานศึกษาน าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาจนมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับอยา่งไร  และในปีปัจจุบนัสถานศึกษาน าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาจนมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
     ในระดบัประเทศหรือระดบัสากล   จ านวน ................สถานศึกษา 

               ในระดบัเขตตรวจราชการหรือในระดบัภาค              จ  านวน .................สถานศึกษา 
               ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา 
               หรือระดบัจงัหวดั      จ านวน ................สถานศึกษา            
 ในระดบัสถานศึกษา    จ านวน ................สถานศึกษา 
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 4.  ผลท่ีเกิดกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจดัการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและสังคม 

   (ให้รายงานว่าสถานศึกษาสามารถน าผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของชุมชนและสังคม จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
สังคมอยา่งกวา้งขวางและเป็นแบบอยา่งไดโ้ดยปรากฏร่องรอยคุณภาพอยา่งชดัเจนอยา่งไร) 

 
 

ส่วนที ่2  ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 

คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป  
ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50  หน้า 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจัดท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ (ระบุขั้ นตอน/

กระบวนการในการด าเนินงาน) 

3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผล 
การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลงัจากท่ีด าเนินการเสร็จแลว้ไดมี้กระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไป
ปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร) 

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด                           

ให้ ช้ีแจงว่าหลังจากได้ด า เนินการเร่ืองดังกล่าวเสร็จแล้ว ได้พัฒนาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร                                 
และใช้ประโยชน์ผลงานดีเ ด่นฯ นั้ นอย่างต่อเ น่ืองหรือไม่  ผลการพัฒนาเป็นอย่างไร พร้อมทั้ ง                                      
ใหแ้สดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าขอ้เสนอ                  

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลา                          
ท่ีก าหนดในขอ้ตกลงจะพฒันาคุณภาพการนิเทศ ใหป้รากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งไร (ก าหนด 3 เดือน
หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอในการพฒันางานนั้น)  

 
   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 


