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(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 
 

แบบบันทกึกำรประเมิน 
ด้ำนที่  3 ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

ช่ือผู้รับกำรประเมิน นำย/นำง/นำงสำว........................................นำมสกุล........................................... 

ต ำแหน่ง            รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ต ำแหน่งเลขที ่............................................ 

วทิยฐำนะ          รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

                                 ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                          ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รับเงินเดือน อนัดับ คศ. ...................................................ขั้น.........................................................บำท 

สถำนศึกษำ................................................ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ............................................. 

เขต/อ ำเภอ..................................................จังหวดั……………..…...........................   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน          

รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รองผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ      
 

 ก.ค.ศ. 6/2  (ดีเด่น) 
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                                                                                                             (ส ำหรับกรรมกำรประเมนิ) 
 

แบบบันทึกกำรประเมนิด้ำนที ่3 ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน 
                                ส่วนที ่1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
                                ส่วนที ่2  ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
     ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

      

 

ค ำช้ีแจง 
/ 
1. วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมกำรฯ ด ำเนินกำรดงัน้ี 
    1.1  พิจำรณำจำกเอกสำร/หลกัฐำนท่ีปรำกฏโดยท ำเคร่ืองหมำย ในวงกลมหนำ้เอกสำร/ 

 หลกัฐำนท่ีใชป้ระกอบกำรประเมิน 
1.2 เม่ือพิจำรณำแลว้เห็นวำ่มีคุณภำพอยูใ่นระดบัใด ใหท้  ำเคร่ืองหมำยวงกลมลอ้มรอบ 

           ระดบัคุณภำพนั้น หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4  
           ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน และลงช่ือก ำกบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   

1.3 ใหน้ ำผลกำรประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตำรำงสรุปผลกำรประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมกำรฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันำและขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 
 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
    2.1 กำรประเมินดำ้นท่ี 3 ส่วนท่ี 1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ    
          ก ำหนดใหมี้เกณฑก์ำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือ ระดบั 4  ระดบั 3  ระดบั 2   
          และระดบั 1  ในแต่ละระดบัคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ดงัน้ี 
 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) 

4 5 10 
3 3.75 7.5 
2 2.50 5 
1 1.25 2.5 

                            

 

 ก.ค.ศ. 6/2  (ดีเด่น) 
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 2.2 กำรประเมินดำ้นท่ี  3 ส่วนท่ี 2 ผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ พิจำรณำจำก 
2.2.1 คุณภำพของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(40 คะแนน) 

                         ก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือ ดีมำก ดี พอใช ้ไม่สมบูรณ์     

                         ในแต่ระดบัคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ดงัน้ี 

ดีมำก   32-40  คะแนน 

ดี   26-31  คะแนน 

พอใช ้   20-25  คะแนน 

ไม่สมบูรณ์  ต ่ำกวำ่ 20  คะแนน 
 

2.2.2  ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(60 คะแนน) 

                        ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือ ดีมำก ดี พอใช้ ไม่สมบูรณ์  ในแต่ระดบั

คุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ดงัน้ี 

ดีมำก   48-60  คะแนน 

ดี   39-47  คะแนน 

พอใช ้   30-38  คะแนน 

ไม่สมบูรณ์  ต ่ำกวำ่ 30  คะแนน 

 

2.3  กำรประเมินดำ้นท่ี 3 ส่วนท่ี 3  ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง  ก ำหนดใหมี้กำรประเมิน  
      ดงัน้ี 

             2.3.1  คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
                        ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 2 ระดบั คือ ผำ่น และ ไม่ผำ่น 
        ผำ่น    หมำยถึง มีคุณภำพตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 
   ไม่ผำ่น     หมำยถึง มีคุณภำพต ่ำกวำ่ขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 

2.3.2  ประโยชนข์องผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
           ก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 2 ระดบั คือ ผำ่น และ ไม่ผำ่น 
        ผำ่น    หมำยถึง มีประโยชน์ตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 

  ไม่ผำ่น     หมำยถึง มีประโยชน์ต ่ำกวำ่ขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 
 

 

 

 



- 76 - 
3. สรุปผลกำรประเมิน 
    ส่วนที่  1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  (100 คะแนน) 

 

ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 

(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

 

คะแนนทีไ่ด้  
  4 3 2 1 

1. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัผู้เรียน  60 คะแนน)       
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน 10 
    1.2 ผลกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
          ของผูเ้รียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

10      

    1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผูเ้รียน 10      
    1.4 ผลกำรทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือ 
          ผลกำรทดสอบอ่ืน ๆ ของระดบัชำติ ในระดบัชั้นสูงสุด 
          ของสถำนศึกษำ 

10      

    1.5 ผลกำรพฒันำควำมสำมำรถของผูเ้รียน 10      
    1.6 ผลกำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและ 
          กลุ่มท่ีมีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

10      

2. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัครู (20 คะแนน)       
    2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู 5      
    2.2 ผลกำรพฒันำทำงวชิำชีพ 5      
    2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินยั 5      
    2.4 ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดรั้บกำรยกยอ่ง 
         เชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนของ 
        เอกชน ในระยะเวลำ 5 ปี 

5      

3. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
    ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 

 
5 

     

4. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัชุมชน หรือท้องถิ่น   
     (5 คะแนน) 
    ผลกำรพฒันำท่ีเกิดกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

 
 

5 

     

5. ปริมำณและสภำพของงำน (10 คะแนน) 
    ปริมำณและสภำพของงำน 

      
10      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่1 100      
 

หมำยเหตุ   กำรกรอกคะแนนท่ีไดใ้ห้ดูจำกเกณฑก์ำรให้คะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภำพท่ีได ้ เช่น ขอ้ 1.1 
                   คะแนนเตม็ 10 คะแนน กรรมกำรฯ ให้ระดบัคุณภำพ 3 ดงันั้น คะแนนท่ีไดคื้อ 7.50 คะแนน เป็นตน้ 
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ส่วนที่  2  ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (100 คะแนน) 
 

รำยกำรประเมิน 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 

(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

 

คะแนนทีไ่ด้  
  ดีมำก ดี พอใช้ ไม่สมบูรณ์ 

1. คุณภำพของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จ  
    เป็นท่ีประจกัษ ์

40      

2. ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์

60 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่2 100      
      

หมำยเหตุ   กำรกรอกคะแนนท่ีไดใ้หดู้จำกเกณฑก์ำรให้คะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภำพท่ีได ้เช่น ขอ้ 1 คะแนนเต็ม  
                  40 คะแนน กรรมกำรฯ ใหร้ะดบัคุณภำพดีมำก ดงันั้น คะแนนท่ีไดต้อ้งอยูใ่นช่วง 32-40 คะแนน เป็นตน้ 
 

ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
 

 

รำยกำรประเมิน 
 

ผลกำรประเมิน 

1. คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
มีควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นทุกประเด็นและตรงตำมเป้ำหมำย
ตำมขอ้ตกลง 

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
ท่ีมีต่อกำรพฒันำผูเ้รียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
และหรือชุมชน 

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

 

หมำยเหตุ  กำรกรอกผลกำรประเมินท่ีได ้ให้ดูจำกผลกำรประเมินดำ้นคุณภำพและประโยชน์  
                  โดยก ำหนดเป็นระดบัคุณภำพ 2 ระดบั คือ ผำ่น และ ไม่ผำ่น 
       ผำ่น      หมำยถึง มีคุณภำพตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 

    ไม่ผำ่น    หมำยถึง มีคุณภำพไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 

 

 (ลงช่ือ).............................................................กรรมกำรผูป้ระเมิน 
          (..............................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................ 
วนัท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ........... 
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ข้อสังเกตเกีย่วกบัด้ำนที ่3 ผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และผลงำนทำง

วชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
   ส่วนที ่1 ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 

                   ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่2  ผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
               1. คุณภำพของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
                   1.1 ควำมสมบูรณ์ตำมลกัษณะผลงำน 

                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

                   1.2 ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค/์ทนัสมยั 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

                   1.3 ควำมสอดคลอ้งกบังำนในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบหรือนโยบำยของทำงรำชกำร 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

                   1.4 ควำมเหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

                  1.5 เอกสำรรำยงำนผลงำนดีเด่นฯ 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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          2. ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
       2.1  กำรน ำไปใชแ้ละกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

       2.2  ประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
   1. คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
                      1.1 ควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง                  
                       ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
                         1.2 ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลงเป็นไปตำมเป้ำหมำย     

 ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  
          2.ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง         

  ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

         
                   (ลงช่ือ)............................................................กรรมกำรผูป้ระเมิน       

                                                        (.............................................................) 
                                                              ต  ำแหน่ง............................................................ 
                                                        วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ............... 
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แบบประเมินด้ำนที่ 3  
ด้ำนผลกำรปฏิบัตงิำน  (ส่วนที ่1 และส่วนที่ 2)   

(รวมเฉลีย่ 100 คะแนน) 
 

ส่วนที ่1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
               มจี ำนวน  13 ตัวบ่งช้ี  (100 คะแนน) 
ส่วนที ่2  ผลงำนดีเด่นเป็นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
               มจี ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี (100 คะแนน) 
ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร  ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง มจี ำนวน 2 รำยกำร 

 
 

 

 
 
 
ช่ือผู้รับกำรประเมนิ นำย/นำง/นำงสำว........................................นำมสกลุ....................................



 

แบบประเมนิด้ำนที ่3  ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนเฉพำะควำมพกิำร  ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพเิศษ 

          ด้ำนที ่3 ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน  (200 คะแนน) 
ส่วนที ่1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (100 คะแนน) 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
1. ผลกำรพฒันำท่ีเกิดกบั 
    ผูเ้รียน  (60 คะแนน) 
 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
       ของผูเ้รียน 
        (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน 8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพิ่มข้ึน  

 

  ระดับ 4  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ระดับ 3  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 7  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ระดับ 2  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 6  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ระดับ 1  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน เพิ่มข้ึนนอ้ยกวำ่ 6  กลุ่มสำระ 

                กำรเรียนรู้                  

                
 
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล       
      สำรสนเทศผลกำรเรียนของผูเ้รียน  
      รำยงำนผลสัมฤทธ์ิ 
      ทำงกำรเรียนของนกัเรียน 
      ทั้ง 8 กลุ่มสำระ 2 ปีกำรศึกษำ        
      สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
……………………………….. 
………………………………… 
………………………………… 
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 รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  1.2 ผลกำรประเมินคุณลกัษณะ 

     อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
     ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ  
     (10 คะแนน) 
 
     
 

       ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ ทุกขอ้

เพิ่มข้ึน หรือมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี - ดีเยีย่ม โดยค ำนวณ 

จำกผูเ้รียนทั้งหมด 

ระดับ 4 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  40   

             หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี-ดีเยีย่ม  

             ร้อยละ 90 ข้ึนไป   

ระดับ 3 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  35   

             หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี-ดีเยีย่ม  

             ร้อยละ 85 ข้ึนไป     

ระดับ 2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  30   

             หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี-ดีเยีย่ม  

             ร้อยละ 80 ข้ึนไป   

ระดับ 1  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนนอ้ยกวำ่ร้อยละ  30   

              หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี-ดีเยีย่ม  

              นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80                      

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ     
      ขอ้มูล 
     สำรสนเทศผลกำรเรียนของ 
      ผูเ้รียน  
      แบบรำยงำนผลกำรประเมิน  
      คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
      2 ปีกำรศึกษำ 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
     1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพ 

         ภำยนอกของผูเ้รียน 
        (10 คะแนน) 
 
 
 

 
 
 

 
 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ำรงต ำแหน่งและปฏิบติัหนำ้ท่ีในสถำนศึกษำนั้น
จนไดรั้บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองและหรือรอบสำมแลว้  
ใหน้ ำผลกำรประเมินคร้ังหลงัสุดมำรำยงำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
        ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผูเ้รียน ตำมมำตรฐำนดำ้นผูเ้รียน 
มำตรฐำนท่ี 1- 7  
 

ระดับ 4   คุณภำพผูเ้รียนทุกมำตรฐำน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป   
ระดับ 3  คุณภำพผูเ้รียน 6 มำตรฐำน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป    
ระดับ 2  คุณภำพผูเ้รียน 5 มำตรฐำน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป    
ระดับ 1  คุณภำพผูเ้รียน 4 มำตรฐำน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป   
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
        ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ ดำ้นผูเ้รียน  
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำนท่ี 1 - 5  
 

ระดบั 4   ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 5 ตวับ่งช้ี   
ระดับ 3   ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 4 ตวับ่งช้ี      
ระดับ 2   ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 3 ตวับ่งช้ี   
ระดับ 1   ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป นอ้ยกวำ่ 
               3 ตวับ่งช้ี หรือ ต ่ำกวำ่ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี   

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล  
     สำรสนเทศผลกำรเรียน 
     ของผูเ้รียน  
     ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
     ของผูเ้รียน     
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
…………………………………  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.4  ผลกำรทดสอบ O-NET  

      หรือ NT หรือ LAS หรือ 
      ผลกำรทดสอบอ่ืน ๆ ของ 
      ระดบัชำติ ในระดบัชั้น 
      สูงสุดของสถำนศึกษำ  
     (10 คะแนน) 

        ผูเ้รียนมีผลกำรทดสอบ O-NET หรือ NT หรือผลกำรทดสอบอ่ืน ๆ  
ของระดบัชำติ ในระดบัชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
เพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำท่ีผำ่นมำ โดยเปรียบเทียบกบัค่ำเฉล่ียท่ีไดก้บัค่ำเฉล่ีย
ระดบัประเทศ เพิ่มข้ึน  
       ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีผลกำรทดสอบ O-NET หรือ NT ให้ใช้ 
ผลกำรทดสอบ LAS ในชั้นสูงสุดแทน 
 

ระดับ 4  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับ 3  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับ 2  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับ 1  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึนนอ้ยกวำ่ 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

      ส ำหรับปีกำรศึกษำใดท่ีมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ 
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในระดบัชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
โดยปีกำรศึกษำท่ีผำ่นมำมี 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ใหเ้ปรียบเทียบผล  
O-NET ของสถำนศึกษำท่ีได ้เฉพำะ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ระดับ 4  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับ 3  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับ 2  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับ 1  ผลกำรทดสอบของผูเ้รียน เพิ่มข้ึนนอ้ยกวำ่ 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     รำยงำนผลกำรทดสอบ 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.5 ผลกำรพฒันำควำมสำมำรถ 

     ของผูเ้รียน  (10 คะแนน) 

       ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถดำ้นศิลปะ  ภำษำ  ดนตรี   กีฬำ คอมพิวเตอร์   

มนุษยสัมพนัธ์  เขำ้ใจตนเอง และรอบรู้ธรรมชำติ เพิ่มข้ึน 

 

  ระดับ 4   ผลกำรพฒันำควำมสำมำรถของผูเ้รียนมีจ ำนวนผูเ้รียน 

                  เพิ่มข้ึนทุกดำ้น 

  ระดับ 3   ผลกำรพฒันำควำมสำมำรถของผูเ้รียน มีจ ำนวนผูเ้รียน  

                 เพิ่มข้ึน 7 ดำ้น  

  ระดับ 2   ผลกำรพฒันำควำมสำมำรถของผูเ้รียน มีจ ำนวนผูเ้รียน 

                 เพิ่มข้ึน 6 ดำ้น        

  ระดับ 1   ผลกำรพฒันำควำมสำมำรถของผูเ้รียน มีจ ำนวนผูเ้รียน 
                 เพิ่มข้ึนนอ้ยกวำ่ 6 ดำ้น 
                  
               
               
 
 
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
      หลกัฐำนกำรจดักิจกรรมพฒันำ 
      ควำมสำมำรถผูเ้รียน 
      จ  ำนวนนกัเรียนท่ีเป็นสมำชิกกลุ่ม   
       พฒันำควำมสำมำรถดำ้นต่ำง ๆ  
      รำยงำนผลกำรจดักิจกรรม 
      พฒันำควำมสำมำรถผูเ้รียน 
      รำงวลั เกียรติบตัร ท่ีนกัเรียน 
      ไดรั้บ 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.6 ผลกำรพฒันำคุณภำพ 

      ผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่ม 
     ท่ีมีปัญหำในระบบดูแล 
     ช่วยเหลือนกัเรียน  
     (10 คะแนน) 

       ลดจ ำนวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 ระดับ 4    ลดจ ำนวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหำ  

                 ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ   80   

  ระดับ 3    ลดจ ำนวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหำ  

                  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  70   

  ระดับ 2    ลดจ ำนวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหำ  

                  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60 

  ระดับ 1    ลดจ ำนวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหำ  

                  ไดน้อ้ยกวำ่ร้อยละ   60 
               

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      สำรสนเทศผลกำรเรียน 
      ของผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและ 
      กลุ่มท่ีมีปัญหำ 
      รำยงำนผลกำรจดัระบบดูแล 
      ช่วยเหลือผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและ 
      กลุ่มท่ีมีปัญหำ 
      สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
2. ผลกำรพฒันำท่ีเกิดกบัครู    
    (20 คะแนน) 

2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพ 
      ภำยนอกของครู  
     (5 คะแนน)   
 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ำรงต ำแหน่งและปฏิบติัหนำ้ท่ีในสถำนศึกษำนั้น

จนไดรั้บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองและหรือรอบสำมแลว้ ใหน้ ำ

ผลกำรประเมินคร้ังหลงัสุดมำรำยงำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง         

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำนของครู 2 มำตรฐำน คือ 

มำตรฐำนท่ี 8 และมำตรฐำนท่ี 9 จ  ำนวน 13 ตวับ่งช้ี  ยกเว้น มำตรฐำนท่ี 8  

ตวับ่งช้ีท่ี 5 สถำนศึกษำมีจ ำนวนครูตำมเกณฑ์ 

 

ระดับ 4    ผลกำรประเมินคุณภำพครู ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมำก 

ระดับ 3    ผลกำรประเมินคุณภำพครู 11 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมำก    

ระดับ 2    ผลกำรประเมินคุณภำพครู 10 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมำก    

ระดับ 1    ผลกำรประเมินคุณภำพครู 9 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมำก 
 
 
 
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      รำยงำนผลกำรประเมิน 
      คุณภำพภำยนอก 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
         ผลกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส ำคญั กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำน ตวับ่งช้ีท่ี 6 (ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.1 และ 6.2) 
 
ระดับ 4    ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

                  อยูใ่นระดบัดีมำก 2 ตวับ่งช้ียอ่ย 

ระดับ 3    ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

                  อยูใ่นระดบัดีมำก 1 ตวับ่งช้ียอ่ย  และระดบัดี 1 ตวับ่งช้ียอ่ย 

ระดับ 2    ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

                  อยูใ่นระดบัดี ทั้ง  2 ตวับ่งช้ียอ่ย หรือ ดีมำก 1 ตวับ่งช้ียอ่ย   

                   และพอใช ้1 ตวับ่งช้ียอ่ย 

ระดับ 1    ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

                  อยูใ่นระดบัดี 1 ตวับ่งช้ียอ่ยและพอใช ้1 ตวับ่งช้ียอ่ย หรือ 
                  พอใช ้2 ตวับ่งช้ียอ่ย หรือต ่ำกวำ่ระดบัพอใช ้1 ตวับ่งช้ียอ่ย  
                  หรือ ทั้ง 2 ตวับ่งช้ียอ่ย 
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      รำยงำนผลกำรประเมิน 
      คุณภำพภำยนอก 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 2.2  ผลกำรพฒันำทำงวชิำชีพ    

      (5 คะแนน) 
       จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งเสริม 

สนบัสนุน ใหเ้ขำ้ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบติังำนวจิยัและพฒันำ  กำรประชุม  

เผยแพร่  แลกเปล่ียนเรียนรู้    

 

  ระดับ 4    จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

                   ไดรั้บกำรพฒันำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80    

  ระดับ 3    จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

                   ไดรั้บกำรพฒันำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 

  ระดับ 2    จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

                   ไดรั้บกำรพฒันำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60 

  ระดับ 1    จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

                   ไดรั้บกำรพฒันำ นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60 
               
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     สำรสนเทศเก่ียวกบั 
     กำรพฒันำครู 
     รำยงำนผลกำรพฒันำ 
     ทำงวชิำชีพ 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินยั  

     (5 คะแนน) 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ำรงต ำแหน่งและปฏิบติัหนำ้ท่ีในสถำนศึกษำนั้น

จนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองและหรือรอบสำมแล้ว   
ใหน้ ำผลกำรประเมินคร้ังหลงัสุดมำรำยงำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนดำ้นครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบติัตนตำมจรรยำบรรณของวชิำชีพ” มำตรำฐำนท่ี 8 ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  
ผูมี้คุณลกัษณะท่ีเหมำะสม 
  ระดับ 4    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีมำก      
  ระดับ 3    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดี  
  ระดับ 2    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้     
  ระดับ 1    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
     

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและ

กำรพฒันำสถำนศึกษำ (ขอ้ท่ี 1) 
  ระดับ 4    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีมำก      
  ระดับ 3    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดี  
  ระดับ 2    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้     
  ระดับ 1    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     สำรสนเทศคุณภำพของครูจำก  
     รำยงำนผลกำรประเมินภำยนอก 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 2.4 ขำ้รำชกำรครูและ 

      บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

      ไดรั้บกำรยกยอ่ง 

      เชิดชูเกียรติจำก 

      หน่วยงำนของรัฐและ 

      หน่วยงำนเอกชน   

      ในระยะเวลำ 5 ปี   

       (5 คะแนน) 

 

       ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  

จำกหน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนเอกชน ในระยะเวลำ 5 ปี  โดยค ำนวณ 

จำกค่ำเฉล่ียของจ ำนวนขำ้รำชกำรครูฯ ทั้งหมดในสถำนศึกษำ ในระยะเวลำ 5 ปี 

 

  ระดับ 4    จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     

                   ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50    

  ระดับ 3    จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     

                   ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40  

  ระดับ 2    จ  ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

                   ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30  

  ระดับ 1    จ  ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     

                   ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30   
 
  
 
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
       แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ  
       ขอ้มูล 
      สำรสนเทศเก่ียวกบักำรยกยอ่ง 
      เชิดชูเกียรติของขำ้รำชกำรครู 
      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      รำยงำนผลกำรพฒันำ  
      คุณภำพสถำนศึกษำ     
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
3. ผลกำรพฒันำท่ีเกิด 
    กบัสถำนศึกษำ  
    (5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนดำ้นผูบ้ริหำร 
 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ำรงต ำแหน่งและปฏิบติัหนำ้ท่ีในสถำนศึกษำนั้น 

จนไดรั้บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองและหรือรอบสำมแลว้ ใหน้ ำผล 

กำรประเมินคร้ังหลงัสุดมำรำยงำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

          ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำน  

ดำ้นผูบ้ริหำร 5 มำตรฐำน (มำตรฐำนท่ี 10, 11, 12, 13 และ 14)  

 

ระดับ 4     ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำน 

                 ดำ้นผูบ้ริหำร ทุกมำตรฐำนอยูใ่นระดบัดีและดีมำก   

ระดับ 3     ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำน 

                 ดำ้นผูบ้ริหำร 4 มำตรฐำนอยูใ่นระดบัดีและดีมำก    

ระดับ 2     ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำน 

                 ดำ้นผูบ้ริหำร 3 มำตรฐำนอยูใ่นระดบัดีและดีมำก    

ระดับ 1     ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำน 
                 ดำ้นผูบ้ริหำรต ่ำกวำ่ 3 มำตรฐำนอยูใ่นระดบัดีและดีมำก 
  

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     สำรสนเทศคุณภำพของผูบ้ริหำร  
     จำกรำยกำรประเมินภำยนอก  
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 
 

 
 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

          ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  

ตวับ่งช้ีท่ี 7, 8, 9, 10 และ 12  

 

ระดับ 4     ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป จ ำนวน 5 ตวับ่งช้ี   

ระดับ 3     ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป จ ำนวน 4 ตวับ่งช้ี   

ระดับ 2     ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป จ ำนวน 3 ตวับ่งช้ี   

ระดับ 1     ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป นอ้ยกวำ่ 3 ตวับ่งช้ี   

                 หรือ มีคุณภำพต ่ำกวำ่ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 

 

  

 

 

 

ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     สำรสนเทศคุณภำพของผูบ้ริหำร  
     จำกรำยกำรประเมินภำยนอก  
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
4. ผลกำรพฒันำท่ีเกิดกบั     
    ชุมชน หรือทอ้งถ่ิน  
    (5 คะแนน) 

ผลกำรพฒันำท่ีเกิดกบัชุมชน 
หรือทอ้งถ่ิน  

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ำรงต ำแหน่งและปฏิบติัหนำ้ท่ีในสถำนศึกษำนั้น 

จนไดรั้บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองและหรือรอบสำมแลว้  

ใหน้ ำผลกำรประเมินคร้ังหลงัสุดมำรำยงำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

        ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มำตรฐำนดำ้นสถำนศึกษำส่งเสริม

ควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือกบัชุมชนในกำรพฒันำกำรศึกษำ  

(มำตรฐำนท่ี 14 ตวับ่งช้ีท่ี 1 และ 2)  

  ระดับ 4    ผลกำรประเมินคุณภำพดำ้นสถำนศึกษำส่งเสริมควำม 

                   สัมพนัธ์ และร่วมมือกบัชุมชน ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมำก       

  ระดับ 3    ผลกำรประเมินคุณภำพดำ้นสถำนศึกษำส่งเสริมควำม 

                   สัมพนัธ์  และร่วมมือกบัชุมชน ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดี 

                   และดีมำก    

  ระดับ 2    ผลกำรประเมินคุณภำพดำ้นสถำนศึกษำส่งเสริมควำม 

                   สัมพนัธ์ และร่วมมือกบัชุมชน ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดี   

  ระดับ 1    ผลกำรประเมินคุณภำพดำ้นสถำนศึกษำส่งเสริมควำม 

                   สัมพนัธ์ และร่วมมือกบัชุมชน มี 1 ตวับ่งช้ี ท่ีไดร้ะดบั 

      พอใชห้รือปรับปรุง 

 
ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     จำกรำยกำรประเมินภำยนอก 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

        ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ 

ตวับ่งช้ีท่ี 11 
 

  ระดับ 4    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีมำก       

  ระดับ 3    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดี  

  ระดับ 2    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้

  ระดับ 1    ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 
ตรวจสอบจำก เอกสำร หลกัฐำน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     จำกรำยกำรประเมินภำยนอก 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
5. ปริมำณและสภำพของงำน           
    (10 คะแนน) 

 ปริมำณและสภำพของงำน         สถำนศึกษำมีปริมำณและสภำพของงำน ดงัน้ี 

        1. มีจ  ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำต ่ำกวำ่

เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

        2. มีกำรจดักำรศึกษำส ำหรับนกัเรียนท่ีมีควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษ  

        3. มีโครงกำรหรือห้องเรียนพิเศษท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส่วนรำชกำรตน้สังกดั  

        4. มีกำรจดักำรศึกษำส ำหรับนกัเรียนท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ 

หรือวฒันธรรม หรือสังคม 

        5. ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขำหรือเกำะหรือติดกบัรอยตะเขบ็ชำยแดน 

        6. ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดำร เส่ียงภยั  

เขตพฒันำพิเศษ ตำมประกำศของหน่วยงำนรำชกำร เป็นตน้ 

        7. มีผลกำรปฏิบติังำนดีเด่น ของภำระงำนดำ้นต่ำงๆ  อยำ่งนอ้ย 1 รำยกำร 

        8. มีกำรจดักำรเรียนกำรสอน 2 ระดบัข้ึนไป 

  ระดับ 4    มีปริมำณและสภำพของงำน จ ำนวน 6 รำยกำร ข้ึนไป      

  ระดับ 3    มีปริมำณและสภำพของงำน จ ำนวน 5 รำยกำร   

  ระดับ 2    มีปริมำณและสภำพของงำน จ ำนวน 3-4 รำยกำร 

  ระดับ 1    มีปริมำณและสภำพของงำน ต ่ำกวำ่ 3 รำยกำร 

1. ตรวจสอบจำกกำรสังเกต 
สัมภำษณ์ และเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล   เช่น  บญัชีถือจ่ำย 
 (จ.18)  ค  ำสั่ง  ประกำศของ  
    หน่วยงำนรำชกำร  โครงกำร 
    ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส่วนรำชกำร 
    ทะเบียนนกัเรียน  เกียรติบตัร 
    วฒิุบตัร  เป็นตน้ 
2. สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
    ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 

1. คุณภำพของผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์   

     (40 คะแนน) 

          พิจำรณำจำกควำมสมบูรณ์ตำมลกัษณะของผลงำนนั้น ๆ 
ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ทนัสมยั สอดคลอ้งกบังำนในหนำ้ท่ี          
ควำมรับผดิชอบและหรือนโยบำยของทำงรำชกำร มีควำม
เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย และมีเอกสำรสรุปผลงำนดีเด่นท่ี
ประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

 

ควำมสมบูรณ์ตำมลกัษณะของผลงำน   เช่น 
   - มีหลกักำร แนวคิด ในกำรพฒันำตำมลกัษณะของผลงำนนั้นๆ 
   - มีควำมถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำรตำมลกัษณะของผลงำนนั้นๆ  
   - มีผลงำนท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ 
   - มีองคป์ระกอบของประเภทผลงำนนั้นๆ ครบถว้น 
ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์/ทันสมัย  เช่น 
   - มีรูปแบบและวธีิกำรท่ีแตกต่ำงไปจำกท่ีมีอยูเ่ดิม 
   - เป็นควำมแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ 
   - มีกำรพฒันำและประยกุตใ์ช ้
ควำมสอดคล้องกบังำนในหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบและหรือนโยบำยของ
ทำงรำชกำร  เช่น 
  - ผลงำนท่ีเสนอตรงกบัปัญหำท่ีตอ้งกำรแกไ้ขหรือควำมตอ้งกำรท่ีจะพฒันำ 
  - มีควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    
    ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่วนรำชกำรตน้สังกดั  
    หรือนโยบำยของทำงรำชกำร 
ควำมเหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย  เช่น 
  - มีควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและสภำพปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำย 
  - ผลกำรพฒันำเป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

      ดีมำก                       
      ดี                               
     พอใช้                        
     ไม่สมบูรณ์              
     ระบุคะแนนทีไ่ด้…………คะแนน 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
  

เอกสำรรำยงำนผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ตำมแบบที ่ก.ค.ศ. 
ก ำหนด  เช่น 
    - รำยงำนผลงำนดีเด่นมีองคป์ระกอบตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนดครบทุกเร่ือง 
    - กำรน ำเสนอแต่ละขั้นตอนมีควำมชดัเจน 
    - กำรจดัพิมพ ์และรูปเล่มมีควำมสมบูรณ์ 
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                     รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
2. ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  

     (60 คะแนน) 

พิจำรณำจำกผลงำนท่ีผำ่นกำรน ำไปใชแ้ละมีกำรพฒันำ          
อยำ่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั เป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพ
ในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  สำมำรถแกปั้ญหำหรือสนอง
ควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและเป็นแบบอยำ่งท่ีดีให้ผูอ่ื้น
สำมำรถน ำไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้งัคบับญัชำ ผูร่้วมงำน ชุมชน สังคม และวงวชิำชีพ 

 

  กำรน ำไปใช้และกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เช่น 
 - มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพฒันำผลงำนดีเด่นไวอ้ยำ่ง 
   ชดัเจน 
 - มีกำรน ำผลงำนดีเด่นไปใชใ้นกำรพฒันำงำนโดยมีหลกัฐำนปรำกฏเป็น 
   รูปธรรม 
 - มีหลกัฐำนกำรน ำผลไปใชอ้ยำ่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ ์        
ประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  เช่น  
 - ปัจจุบนัยงัมีกำรน ำมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 
 - ส่งผลถึงกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำในดำ้นต่ำงๆ  
   ใหดี้ข้ึน 
 - มีกำรเผยแพร่ใหส้ถำนศึกษำอ่ืนน ำไปพฒันำและประยกุตใ์ช ้โดยมี 
   หลกัฐำนกำรเผยแพร่ 
 - มีหลกัฐำนแสดงถึงกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสำมำรถน ำไปปฏิบติั 
    หรือประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 - ผลงำนเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชำ ผูร่้วมงำน ชุมชน สังคม  
   และวงวชิำชีพ ฯลฯ 
- พิจำรณำหลกัฐำนจำกเอกสำรหรือส่ือต่ำง ๆ สมุดหมำยเหตุรำยวนั  
  สมุดเยีย่ม บทควำม วำรสำรส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

 

      ดีมำก                        
      ดี                               
     พอใช้                        
     ไม่สมบูรณ์            
     ระบุคะแนนทีไ่ด้…………คะแนน     
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ส่วนที ่3   ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
1.  คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำน 
     ตำมข้อตกลง      
    พจิำรณำจำกคุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำน
มีควำมถูกตอ้ง สมบูรณ์ ครบถว้นทุกประเด็นและตรงตำม
เป้ำหมำยตำมขอ้ตกลง 
 

ควำมถูกต้องควำมสมบูรณ์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำน ตำมข้อตกลง  เช่น 
  - มีหลกักำร แนวคิด ในกำรพฒันำตำมลกัษณะงำนนั้นๆ 
 - เอกสำรรำยงำนผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลงมีองคป์ระกอบตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  - มีองคป์ระกอบของผลงำนตำมขอ้ตกลงครบถว้น 
  - มีผลงำนท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ   
 ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นไปตำมเป้ำหมำย  เช่น 
   -  ผลกำรพฒันำเป็นไปตำมขอ้ตกลงท่ีไดก้ ำหนดไว ้
   -  ผลกำรพฒันำมีคุณภำพและปริมำณท่ีตรวจสอบไดช้ดัเจน 

         ผ่ำน         
         มีคุณภำพตำมขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่ำน   
         มีคุณภำพไม่เป็นไป 
         ตำมขอ้ตกลง 
           
 

2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพัฒนำงำน   
    ตำมข้อตกลง  
    พจิำรณำจำกประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร  ผลกำรพฒันำงำน
ตำมขอ้ตกลง ท่ีมีต่อกำรพฒันำผูเ้รียน/ผูรั้บบริกำรและ 
วงวชิำกำร 

ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง  เช่น  
 - มีหลกัฐำนท่ีแสดงถึงผลกำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   สถำนศึกษำ และหรือชุมชน  
 - มีกำรเผยแพร่ใหส้ถำนศึกษำอ่ืนน ำไปพฒันำและประยกุตใ์ช ้โดยมีหลกัฐำนกำรเผยแพร่ 
 - มีหลกัฐำนแสดงถึงกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสำมำรถน ำไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้

         ผ่ำน         
         มีคุณภำพตำมขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่ำน   
         มีคุณภำพไม่เป็นไป 
         ตำมขอ้ตกลง 

 

       ลงช่ือ ...........................................................กรรมกำรผูป้ระเมิน 
      (.................................................................) 
ต ำแหน่ง..........................................................                       
วนัท่ี.......เดือน.....................พ.ศ. ....................
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