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(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

 

แบบบันทกึกำรประเมิน 

ด้ำนที่  3 ด้ำนผลกำรปฏิบตัิงำน 
 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ 

 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพเิศษ 
 

 

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.......................................................................เขต/อ ำเภอ................................................... 

จังหวดั.............................................................................  ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน          

รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รองผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ      
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                                                                                                             (ส ำหรับกรรมกำรประเมนิ) 
 

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

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพเิศษ 

      

 

ค ำช้ีแจง 
/ 
1. วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมการฯ ด าเนินการดงัน้ี 
    1.1  พิจารณาจากเอกสาร/หลกัฐานท่ีปรากฏโดยท าเคร่ืองหมาย ในวงกลมหนา้เอกสาร/ 

 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการประเมิน 
1.2 เม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่มีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด ใหท้  าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบ 

           ระดบัคุณภาพนั้น หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4  
            ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน และลงช่ือก ากบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   

1.3 ใหน้ าผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตารางสรุปผลการประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมการฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 
 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
    2.1 การประเมินดา้นท่ี 3 ส่วนท่ี 1  ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา    
          ก าหนดใหมี้เกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 4 ระดบั คือ ระดบั 4  ระดบั 3  ระดบั 2   
          และระดบั 1  ในแต่ละระดบัคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 
 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) 

4 5 10 
3 3.75 7.5 
2 2.50 5 
1 1.25 2.5 
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 2.2 การประเมินดา้นท่ี  3 ส่วนท่ี 2 ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ พิจารณาจาก 
2.2.1 คุณภาพของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(40 คะแนน) 

                         ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้ไม่สมบูรณ์     

                         ในแต่ระดบัคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 

ดีมาก   32-40  คะแนน 

ดี   26-31  คะแนน 

พอใช ้   20-25  คะแนน 

ไม่สมบูรณ์  ต ่ากวา่ 20  คะแนน 
 

2.2.2  ประโยชน์ของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(60 คะแนน) 

                        ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช้ ไม่สมบูรณ์ ในแต่ระดบั

คุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 

ดีมาก   48-60  คะแนน 

ดี   39-47  คะแนน 

พอใช ้   30-38  คะแนน 

ไม่สมบูรณ์  ต ่ากวา่ 30  คะแนน 

 

2.3  การประเมินดา้นท่ี 3 ส่วนท่ี 3  ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง  ก าหนดใหมี้การประเมิน  
      ดงัน้ี 

             2.3.1  คุณภาพของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
                        ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 
        ผา่น    หมายถึง มีคุณภาพตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
   ไม่ผา่น     หมายถึง มีคุณภาพต ่ากวา่ขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

2.3.2  ประโยชนข์องผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
           ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 
        ผา่น    หมายถึง มีประโยชน์ตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

  ไม่ผา่น     หมายถึง มีประโยชน์ต ่ากวา่ขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
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3. สรุปผลกำรประเมิน 
    ส่วนที่  1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  (100 คะแนน) 

 

ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 

(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

 

คะแนนทีไ่ด้  
  4 3 2 1 

1. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัผู้เรียน 60 คะแนน)       
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 10 
    1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
          ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรทุกขอ้ 

10      

    1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียน 10      
    1.4 ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT  หรือ LAS  หรือ  
          ผลการทดสอบอ่ืน ๆ ของระดบัชาติ ในระดบัชั้นสูงสุด  
          ของสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 

10      

    1.5 ผลการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 10      
    1.6 ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและ 
          กลุ่มท่ีมีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

10      

2. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัครู (20 คะแนน)       
    2.1 ผลการประเมินภายนอกของครูทุกมาตรฐานคร้ังสุดทา้ย 5      
    2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 5      
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินยั 5      
    2.4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง 
         เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของ 
        เอกชน ในระยะเวลา 5 ปี 

5      

3. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
    ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร คร้ังสุดทา้ย 

 
5 

     

4. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัชุมชน หรือท้องถิ่น  (5 คะแนน) 
    ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

 
5 

     

5. ปริมำณและสภำพของงำน (10 คะแนน) 
    ปริมาณและสภาพของงาน 

      
10      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่1 100      
 

หมำยเหตุ   การกรอกคะแนนท่ีไดใ้หดู้จากเกณฑก์ารให้คะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภาพท่ีได ้ เช่น ขอ้ 1.1 
                   คะแนนเตม็ 10 คะแนน กรรมการฯ ให้ระดบัคุณภาพ 3 ดงันั้น คะแนนท่ีไดคื้อ 7.50 คะแนน เป็นตน้ 
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ส่วนที่  2  ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (100 คะแนน) 
 

ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 

(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

 

คะแนนทีไ่ด้  
  ดีมำก ดี พอใช้ ไม่สมบูรณ์ 

1. คุณภาพของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ  
    เป็นท่ีประจกัษ ์

40      

2. ประโยชน์ของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์

60 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่2 100      
      

 หมำยเหตุ   การกรอกคะแนนท่ีไดใ้หดู้จากเกณฑก์ารให้คะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภาพท่ีได ้เช่น ขอ้ 1 คะแนนเต็ม  
                   40 คะแนน กรรมการฯ ใหร้ะดบัคุณภาพดีมาก ดงันั้น คะแนนท่ีไดต้อ้งอยูใ่นช่วง 32-40 คะแนน เป็นตน้ 
 

          ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
 

 

ตัวบ่งช้ี 
 

ผลกำรประเมิน 

1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นทุกประเด็นและตรงตามเป้าหมาย
ตามขอ้ตกลง 

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
ท่ีมีต่อการพฒันาผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
และหรือชุมชน 

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

 

 หมำยเหตุ  การกรอกผลการประเมินท่ีได ้ให้ดูจากผลการประเมินดา้นคุณภาพและประโยชน์  
                  โดยก าหนดเป็นระดบัคุณภาพ 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 
       ผา่น      หมายถึง มีคุณภาพตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

    ไม่ผา่น    หมายถึง มีคุณภาพไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

 

 (ลงช่ือ).............................................................กรรมการผูป้ระเมิน 
          (..............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 
วนัท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ........... 
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ข้อสังเกตเกีย่วกบัด้ำนที ่3 ผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  

และผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
 

   ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
                   ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่2  ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
               1. คุณภาพของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
                   1.1 ความสมบูรณ์ตามลกัษณะผลงาน 

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

                   1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค/์ทนัสมยั 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

                   1.3 ความสอดคลอ้งกบังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบหรือนโยบายของทางราชการ 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

                   1.4 ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

                  1.5 เอกสารรายงานผลงานดีเด่นฯ 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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          2. ประโยชน์ของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
       2.1  การน าไปใชแ้ละการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

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

       2.2  ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
                   ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที ่3  ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
   1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
                    1.1 ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลงานทางวิชาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง                  
                       ............................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................ 
                     1.2 ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงเป็นไปตามเป้าหมาย     

 ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  
          2. ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง         
 

         
                   (ลงช่ือ)............................................................กรรมการผูป้ระเมิน       

                                                        (.............................................................) 
                                                              ต  าแหน่ง............................................................ 
                                                        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  ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ 

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

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

1. ผลกำรพฒันำที่เกดิ
กบัผู้เรียน (60 คะแนน) 
 

 

ผลการพฒันาผูเ้รียน 
ท่ีไดรั้บการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
(Early Intervention : EI) 

1.1 ผลการพฒันา
ผูเ้รียนตามแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) (20 คะแนน) 

  
 
 
 
พิจารณาจากผลการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนตามแผนการจดั

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพิ่มข้ึน 
ระดับ 4 ผลการประเมินแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 หรือ มีผลการประเมินแผน 
การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษาล่าสุด 
ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

ระดับ 3 ผลการประเมินแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 หรือ มีผลการประเมินแผน 
การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษาล่าสุด 
ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O  สรุปรายงาน แผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) 
O  สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O  เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
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 รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
   ระดับ 2 ผลการประเมินแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 หรือ มีผลการประเมินแผน 
การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษาล่าสุด 
ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

ระดับ 1 ผลการประเมินแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  
นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 หรือ มีผลการประเมินแผน 
การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษาล่าสุด 
ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.2  ผลการพฒันา

ผูเ้รียนตามแผนการ
ใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) 
(20 คะแนน) 

\พิจารณาจากผลการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนตามแผนใหบ้ริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) เพิ่มข้ึน 
ระดับ 4 ผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 

ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
หรือ มีผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(IFSP) ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ระดับ 3 ผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 
หรือ มีผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(IFSP) ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

ระดับ 2 ผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 
หรือ มีผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(IFSP) ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ระดับ 1 ผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1 นอ้ยกวา่ร้อยละ 4  
หรือ มีผลการประเมินแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(IFSP) ผา่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O  สรุปรายงาน แผนใหบ้ริการช่วยเหลือ
 เฉพาะครอบครัว(IFSP) 
O  สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O  เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
     1.3 ผลการประเมินคุณภาพ 

         ภายนอกของผูเ้รียน 
        (5 คะแนน) 
 

กรณีท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษใด
ไม่มีผลการประเมิน ภายนอก 
ใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากตน้สังกดัดา้นผูเ้รียน 
 

 
 
 

 
 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น
จนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้  
ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
        พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียน ตามมาตรฐาน
ดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 1- 7  
 

ระดับ 4  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนทุกมาตรฐาน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป   
ระดับ 3  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 6 มาตรฐาน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป    
ระดับ 2  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 5 มาตรฐาน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป    
ระดับ 1  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 4 มาตรฐาน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป   
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
        ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ดา้นผูเ้รียน  
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐานท่ี 1 - 5  
 

ระดับ 4   ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมาก  
 หรือ ระดบัดีและดีมาก   

ระดับ 3   ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 4 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป      
ระดับ 2   ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 3 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป   
ระดับ 1   ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป นอ้ยกวา่ 3 ตวับ่งช้ี  
               หรือ ต  ่ากวา่ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี   

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล  
     สารสนเทศผลการเรียน 
     ของผูเ้รียน  
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
     ของผูเ้รียน     
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
…………………………………  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกดั 

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในจากตน้สังกดัดา้นผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 1 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2 ปีการศึกษาล่าสุด 
 

ระดับ 4     คุณภาพผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 2 ตวับ่งช้ี 

ระดับ 3     คุณภาพผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 1 ตวับ่งช้ี 

และระดบัดีมาก 1 ตวับ่งช้ี 

ระดับ 2     คุณภาพผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก  2 ตวับ่งช้ี หรือ  

ระดบัดีเยีย่ม 1 ตวับ่งช้ี และระดบัดี 1 ตวับ่งช้ี 

ระดับ 1     คุณภาพผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก 1 ตวับ่งช้ีและระดบัดี 1 ตวับ่งช้ี 

หรือ ระดบัดี 2 ตวับ่งช้ี หรือ ต  ่ากวา่ระดบัดี 1 ตวับ่งช้ี หรือ 

ต ่ากวา่ระดบัดี ทั้ง 2 ตวับ่งช้ี 

 

 

 

 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O  สรุปรายงาน แผนการจดัการศึกษา  

เฉพาะบุคคล (IEP) 
O  สรุปรายงาน แผนใหบ้ริการช่วยเหลือ

เฉพาะครอบครัว(IFSP) 
O  สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
     ของผูเ้รียน 
O  เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.4 จ  านวนผูเ้รียนท่ีมี

ความพร้อม และไดรั้บการ
ส่งต่อในระดบัชั้นเรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง (5 คะแนน) 

พิจารณาจากจ านวนผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และได้รับการส่งต่อ 
ในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึน 

 
ระดับ 4  ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อภายใน 

ระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 หรือ ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม  
และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

ระดับ 3  ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อภายใน 
ระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 หรือ ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม  
และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 

 
 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O  แบบรายงานผลการส่งต่อ  
     2 ปีการศึกษา 
O  สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O  เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  ระดับ 2  ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อภายใน 

ระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 หรือ ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม  

และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา  

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ระดับ 1  ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อภายใน 

ระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1  

นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 หรือ ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม  

และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา  

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.5 ผลการพฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียน  
(5 คะแนน) 

พิจารณาจากการใหบ้ริการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และผูเ้รียนไดรั้บ
บริการ ดา้นศิลปะ ดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ ดา้นกีฬา ดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 
ดา้นกิจกรรมบ าบดั ดา้นกายภาพบ าบดั ดา้นอาชาบ าบดั หรือกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ 
ปีการศึกษาล่าสุด 
 
ระดับ 4     ใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 รายการ และผูเ้รียนมีผล

การพฒันาศกัยภาพในแต่ละดา้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ระดับ 3     ใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ และผูเ้รียนมีผล

การพฒันาศกัยภาพในแต่ละดา้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ระดับ 2     ใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4 รายการ และผูเ้รียนมีผล

การพฒันาศกัยภาพในแต่ละดา้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ระดับ 1     ใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ไดน้อ้ยกวา่ 4 รายการ และผูเ้รียนมีผล 

การพฒันาศกัยภาพในแต่ละดา้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O   รายงานผลการจดักิจกรรม 
      พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
O   สรุปรายงาน แผนการจดัการศึกษา
 เฉพาะบุคคล (IEP) 
O   สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O   เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
................................................................. 
................................................................. 
.................................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.6  ผลการพฒันา

ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ (5 คะแนน) 

พิจารณาจากจ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ (IEP และ IFSP)โดยระบบการคดักรอง ปีปัจจุบนัเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 
 
ระดับ 4    จ  านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 หรือ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตรงตามความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาล่าสุด  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

ระดับ 3    จ  านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 หรือ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตรงตามความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาล่าสุด  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 
 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O   สรุปรายงาน แผนใหบ้ริการช่วยเหลือ
 เฉพาะครอบครัว(IFSP) 
O   สรุปรายงาน แผนการจดัการศึกษา
 เฉพาะบุคคล (IEP) 
O   รายงานผลพฒันาผูเ้รียนตามโครงการ

ปรับบา้นเป็นหอ้งเรียนเปล่ียนพอ่แม่
 เป็นครู  

O   สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O   เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (ระบุ) 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  ระดับ 2    จ  านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 หรือ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตรงตามความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาล่าสุด  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

ระดับ 1    จ  านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ี 1
นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 หรือ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตรงตามความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยระบบการคดักรอง ปีการศึกษาล่าสุด  
นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

2. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกับครู    
    (20 คะแนน) 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพ 
      ภายนอกของครู  
     (10 คะแนน)   
 

กรณีท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษใด
ไม่มีผลการประเมินภายนอก 
ใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากตน้สังกดัของครู 
 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น

จนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ ใหน้ า

ผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง         

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานของครู  

2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 8 และมาตรฐานท่ี 9 จ านวน13 ตวับ่งช้ี  ยกเว้น 

มาตรฐานท่ี 8 ตวับ่งช้ีท่ี 5 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ 

 

ระดับ 4    ผลการประเมินคุณภาพครู ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมาก 

ระดับ 3    ผลการประเมินคุณภาพครู 11 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมาก  

ระดับ 2    ผลการประเมินคุณภาพครู 10 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมาก    

ระดับ 1    ผลการประเมินคุณภาพครู 9 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมาก 
 
 
 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      รายงานผลการประเมิน 
      คุณภาพภายนอก 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
         พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6 (ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.1 
และ 6.2) 
 
ระดับ 4    ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

                  อยูใ่นระดบัดีมาก 2 ตวับ่งช้ียอ่ย 

ระดับ 3    ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

                  อยูใ่นระดบัดีมาก 1 ตวับ่งช้ียอ่ย  และระดบัดี 1 ตวับ่งช้ียอ่ย 

ระดับ 2    ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

                  อยูใ่นระดบัดี ทั้ง  2 ตวับ่งช้ียอ่ย หรือ ระดบัดีมาก 1 ตวับ่งช้ียอ่ย   

                   และระดบัพอใช ้1 ตวับ่งช้ียอ่ย 

ระดับ 1    ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

                  อยูใ่นระดบัดี 1 ตวับ่งช้ียอ่ยและระดบัพอใช ้1 ตวับ่งช้ียอ่ย หรือ 
                  ระดบัพอใช ้2 ตวับ่งช้ียอ่ย หรือ ต  ่ากวา่ระดบัพอใช ้1 ตวับ่งช้ียอ่ย  
                  หรือ ต  ่ากวา่ระดบัพอใช ้ทั้ง 2 ตวับ่งช้ียอ่ย 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน     
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      รายงานผลการประเมิน 
      คุณภาพภายนอก 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

  
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกดั 

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในจากตน้สังกดัของครู  

ตามมาตรฐานดา้นครู มาตรฐานท่ี 2 ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 – 2.9 

 

ระดับ 4    ผลการประเมินคุณภาพครู ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม หรือ  

ระดบัดีมากและดีเยีย่ม 

ระดับ 3    ผลการประเมินคุณภาพครู  6-7 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 

ระดับ 2    ผลการประเมินคุณภาพครู 4-5ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 

ระดับ  1   ผลการประเมินคุณภาพครู 2-3 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O  รายงานผลการประเมิน 
      คุณภาพภายในจากตน้สังกดั 
O  สัมภาษณ์  สอบถามบุคคล 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง 
O  เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
................................................................. 
................................................................. 
.................................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 2.2  ผลการพฒันา 
ทางวชิาชีพ (5  คะแนน) 

พิจารณาจากจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีไดศึ้กษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน งานวจิยั แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และเผยแพร่ผลงาน 2 ปีการศึกษา 
 
ระดับ 4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา  

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ระดับ 3 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา  

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
ระดับ 2 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา  

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ระดับ 1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา  

นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
  

 
 
 
 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O   สารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาครู 
O   รายงานผลการพฒันาทางวชิาชีพ 
O   สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O   เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
................................................................ 
................................................................ 
............................................................... 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 2.3 ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานเอกชน 
ในระยะเวลา 5 ปี  
(5 คะแนน) 

พิจารณาจากจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  
ในระยะเวลา 5 ปี  โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของจ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด
ในสถานศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี 
 

ระดับ 4 จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ระดับ 3 จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 

ระดับ 2 จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 

ระดับ 1 จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O   สารสนเทศเก่ียวกบัการยกยอ่ง 
      เชิดชูเกียรติของขา้ราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
O   โล่ รางวลั เกียรติบตัร ท่ีไดรั้บ 
O   รายงานผลการพฒันา 
      คุณภาพสถานศึกษา 
O   สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O   เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

3. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิ 
    กบัสถำนศึกษำ  
    (5 คะแนน) 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 
(5 คะแนน) 
 
กรณีท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษใด

ไม่มีผลการประเมินภายนอก 
ใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากตน้สังกดัของ
สถานศึกษา 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น 

จนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ ใหน้ าผล 

การประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

          ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน  

ดา้นผูบ้ริหาร 5 มาตรฐาน (มาตรฐานท่ี 10, 11, 12, 13 และ 14)  

 

ระดับ 4     ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทุกมาตรฐาน 

อยูใ่นระดบัดีและดีมาก   

ระดับ 3     ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 4 มาตรฐาน 

อยูใ่นระดบัดีและดีมาก    

ระดับ 2     ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 

อยูใ่นระดบัดีและดีมาก   

ระดับ 1     ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา นอ้ยกวา่ 3 มาตรฐาน 
อยูใ่นระดบัดีและดีมาก 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     สารสนเทศคุณภาพของผูบ้ริหาร  
     จากรายการประเมินภายนอก  
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
          ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 7, 8, 9, 10 และ 12  
ระดับ 4     ผลการประเมินคุณภาพทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมาก หรือ  

  ระดบัดีและดีมาก   
ระดับ 3     ผลการประเมินคุณภาพ 4 ตวับ่งช้ี  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  
ระดับ 2     ผลการประเมินคุณภาพ 3 ตวับ่งช้ี  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  
ระดับ 1     ผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป นอ้ยกวา่ 3 ตวับ่งช้ี   
                 หรือ ต ่ากวา่ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกดั 

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากตน้สังกดั 
ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร มาตรฐานท่ี 3 ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.6 
ระดับ 4    ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม หรือ ระดบัดีมากและระดบัดีเยีย่ม 
ระดับ 3    ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  

5 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 
ระดับ 2    ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  

4 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 
ระดับ  1   ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  

3 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O   ผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจากตน้สังกดั 
O   สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O   เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

4. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบั     
    ชุมชน หรือท้องถิ่น  
    (5 คะแนน) 

ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชน 
หรือทอ้งถ่ิน  

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น 

จนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้  

ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

        พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานดา้นสถานศึกษา

ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 14 (ตวับ่งช้ีท่ี 14.1 และ 14.2)  

  ระดับ 4    ผลการประเมินคุณภาพดา้นสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์                  

                   และร่วมมือกบัชุมชน ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมาก 

  ระดับ 3    ผลการประเมินคุณภาพดา้นสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์    

                   และร่วมมือกบัชุมชน ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีและดีมาก 

  ระดับ 2    ผลการประเมินคุณภาพดา้นสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์  

                   และร่วมมือกบัชุมชน ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดี   

  ระดับ 1    ผลการประเมินคุณภาพดา้นสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์  

                   และร่วมมือกบัชุมชน มี 1 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัพอใชห้รือ 

                   ปรับปรุง  

 
ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     จากรายการประเมินภายนอก 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
        พิจารณาจากผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 11 
 

  ระดับ 4    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก       
  ระดับ 3    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  
  ระดับ 2    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้
  ระดับ 1    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกดั 

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากตน้สังกดั 
ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 5 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 - 5.3 

 

ระดับ 4 ผลการประเมินคุณภาพดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม หรือ ระดบัดีมากและระดบัดีเยีย่ม 

ระดับ 3 ผลการประเมินคุณภาพดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมาก 

ระดับ 2 ผลการประเมินคุณภาพดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มี 2 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 

ระดับ  1 ผลการประเมินคุณภาพดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มี 1 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 

 

 
ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน     
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     จากรายการประเมินภายนอก 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

5. ปริมำณและสภำพ
ของงำน (10 คะแนน) 

ปริมาณและสภาพ 
ของงาน (10  คะแนน) 

สถานศึกษามีปริมาณและสภาพของงาน ดงัน้ี 
1. มีการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

3 ประเภทความพิการ ข้ึนไป 
2. มีการใหบ้ริการท่ีบา้นและชุมชน 
3. มีการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนคู่ขนานออทิสติก  และมีการจดั 

การเรียนการสอนในโรงพยาบาลใหก้บัเด็กเจ็บป่วยเร้ือรัง 
4. มีเครือข่ายในพื้นท่ีบริการกบัหน่วยงานนอกสังกดั สพฐ. 5 หน่วยงานข้ึนไป 

(เช่น สาธารณสุข อบต. อบจ.  เทศบาล  เมืองพทัยา   กรุงเทพมหานคร  
องคก์รเอกชน ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง  ของมนุษยจ์งัหวดั) 

5. มีจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่
เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก าหนด 

6. มีผลการปฏิบติังานดีเด่น (Best Practices) ของภาระงานดา้นต่าง ๆ  
อยา่งนอ้ย 1 รายการ 

7. มีการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการไม่ต ่ากวา่ 200 รายต่อปี 

8. มีการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม  และสังคม  

9. มีการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม 
10.  มีการระดมทุนเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
O   จากรายการประเมินภายใน

สถานศึกษาจากตน้สังกดั 
O   สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
O   เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

  ระดับ 4     ปริมาณงานและสภาพของงาน 8 รายการ ข้ึนไป 
ระดับ 3     ปริมาณงานสภาพของงาน 6-7 รายการ 
ระดับ 2     ปริมาณงานสภาพของงาน 4-5 รายการ 
ระดับ 1     ปริมาณงานสภาพของงาน นอ้ยกวา่ 4 รายการ 
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ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 

1. คุณภำพของผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์   

     (20 คะแนน) 

          พิจารณาจากความสมบูรณ์ตามลกัษณะของผลงานนั้น ๆ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานในหนา้ท่ี          
ความรับผดิชอบและหรือนโยบายของทางราชการ มีความ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และมีเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ี
ประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 

 

  

ควำมสมบูรณ์ตำมลกัษณะของผลงำน  เช่น 
   - มีหลกัการ แนวคิด ในการพฒันาตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ 
   - มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ  
   - มีผลงานท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
   - มีองคป์ระกอบของประเภทผลงานนั้นๆ ครบถว้น 
ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์/ทันสมัย  เช่น 
   - มีรูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างไปจากท่ีมีอยูเ่ดิม 
   - เป็นความแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ 
   - มีการพฒันาและประยกุตใ์ช ้
ควำมสอดคล้องกบังำนในหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบและหรือนโยบำยของ
ทำงรำชกำร  เช่น 
  - ผลงานท่ีเสนอตรงกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือความตอ้งการท่ีจะพฒันา 
  - มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการตน้สังกดั  
    หรือนโยบายของทางราชการ 
ควำมเหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย  เช่น 
  - มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
  - ผลการพฒันาเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

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

เอกสำรสรุปผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ตำมแบบที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 
มีแนวทางในการพิจารณา เช่น 
    - รายงานผลงานดีเด่นมีองคป์ระกอบตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดครบทุกเร่ือง 
    - การน าเสนอแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน 
    - การจดัพิมพ ์และรูปเล่มมีความสมบูรณ์ 
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                     รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
2. ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  

     (20 คะแนน) 

พิจารณาจากผลงานท่ีผา่นการน าไปใชแ้ละมีการพฒันา          
อยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
ในการบริหารจดัการสถานศึกษา  สามารถแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ผูอ่ื้น
สามารถน าไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ชุมชน สังคม และวงวชิาชีพ 

 

  กำรน ำไปใช้และกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง  เช่น 
 - มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการพฒันาผลงานดีเด่นไวอ้ยา่ง 
   ชดัเจน 
 - มีการน าผลงานดีเด่นไปใชใ้นการพฒันางานโดยมีหลกัฐานปรากฏ      
   เป็นรูปธรรม 
 - มีหลกัฐานการน าผลไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ ์        
ประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  เช่น  
 - ปัจจุบนัยงัมีการน ามาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 - ส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาในดา้นต่างๆ  
   ใหดี้ข้ึน 
 - มีการเผยแพร่ใหส้ถานศึกษาอ่ืนน าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้โดยมี 
   หลกัฐานการเผยแพร่ 
 - มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั 
    หรือประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 - ผลงานเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ชุมชน สังคม  
   และวงวชิาชีพ ฯลฯ 
- พิจารณาหลกัฐานจากเอกสารหรือส่ือต่าง ๆ สมุดหมายเหตุรายวนั  
   สมุดเยีย่ม บทความ วารสารส่ิงพมิพ ์ฯลฯ 
 

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

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
1.  คุณภำพของ ผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำน 
     ตำมข้อตกลง      
    พิจารณาจากคุณภาพของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันา
งานมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ครบถว้นทุกประเด็นและตรง
ตามเป้าหมายตามขอ้ตกลง 
 

คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง มีแนวทางในการพิจารณา เช่น 
  - มีหลกัการ แนวคิด ในการพฒันาตามลกัษณะงานนั้นๆ 
- เอกสารรายงานผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงมีองคป์ระกอบตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  - มีองคป์ระกอบของผลงานตามขอ้ตกลงครบถว้น 
  - มีผลงานท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา   
 ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง เป็นไปตำมเป้ำหมำย  มีแนวทาง 
ในการพิจารณา เช่น 
   -  ผลการพฒันาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนดไว ้
   -  ผลการพฒันามีคุณภาพและปริมาณท่ีตรวจสอบไดช้ดัเจน 

         ผ่ำน         
         มีคุณภาพตามขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่ำน   
         มีคุณภาพไม่เป็นไป 
         ตามขอ้ตกลง 
 

2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพัฒนำงำน   
    ตำมข้อตกลง  
    พิจารณาจากประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ  ผลการ 
พฒันางานตามขอ้ตกลง ท่ีมีต่อการพฒันาผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ
และวงวชิาการ 

ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง มีแนวทางในการพิจารณา เช่น  
 - มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
   สถานศึกษา และหรือชุมชน  
 - มีการเผยแพร่ใหส้ถานศึกษาอ่ืนน าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้โดยมีหลกัฐานการเผยแพร่ 
 - มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้

         ผ่ำน         
         มีคุณภาพตามขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่ำน   
         มีคุณภาพไม่เป็นไป 
         ตามขอ้ตกลง 

 

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