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ก.ค.ศ. 6/3 (ดีเด่น) 

(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

 

แบบบันทกึกำรประเมิน 

ด้ำนที ่3 ด้ำนผลกำรปฏิบตัิงำน 
 

 

สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

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

ต ำแหน่ง            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ  

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

วทิยฐำนะ              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำช ำนำญกำรพเิศษ 

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

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ............................................................................... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................ขั้น................................บำท 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำช ำนำญกำรพเิศษ  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำเช่ียวชำญ      
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ก.ค.ศ. 6/3 (ดีเด่น) 
(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

แบบบันทึกกำรประเมนิ  
ด้ำนที ่3 ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน 

ส่วนที ่1 ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเรจจเปจ นทีป่ระจักษ    
ส่วนที ่3 ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 

 

สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 

ค ำช้ีแจง 
/ 
1.  กำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมกำร ฯ ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1.1 พิจำรณำจำกเอกสำร/หลกัฐำนท่ีปรำกฏโดยท ำเคร่ืองหมำย ในวงกลมหน้ำเอกสำร/ หลกัฐำน 
ท่ีใชป้ระกอบกำรประเมิน 

1.2 เม่ือพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณภำพอยู่ในระดบัใด ให้ท ำเคร่ืองหมำยวงกลมล้อมรอบระดบัคุณภำพนั้น
หำกกรรมกำรประเมินแล้วเหจนว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4 ให้ผลกำรประเมินเปจ น 0 คะแนน 
และลงช่ือก ำกบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   

1.3 ใหน้ ำผลกำรประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตำรำงสรุปผลกำรประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมกำรฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันำ และขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 

2. เกณฑ กำรให้คะแนน  
2.1 กำรประเมินดำ้นท่ี  3 ส่วนท่ี 1 ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ ก ำหนด 

ให้มีเกณฑ์กำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 2 และระดบั 1 ในแต่ละ
ระดบัคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ดงัน้ี 

 

 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนเตจม 10) (คะแนนเตจม 20) (คะแนนเตจม 30) 

4 10.00 20.00 30.00 
3 7.50 15.00  22.50 
2 5.00 10.00 15.00 
1 2.50 5.00 7.50 
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2.2 กำรประเมินดำ้นท่ี 3 ส่วนท่ี 2 ผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 
ก ำหนดใหมี้เกณฑก์ำรประเมิน ดงัน้ี 
2.2.1 คุณภำพของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(40 คะแนน)   

ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือ ดีมำก ดี พอใช้ ไม่สมบูรณ์ ในแต่ละ
ระดบัคุณภำพก 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 ำหนดเกณฑก์ำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือ ดีมำก ดี พอใช ้ไม่สมบูรณ์ ในแต่ละ

ระดบัคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ดงัน้ี 
ดีมำก  48-60 คะแนน 
ดี   39-47 คะแนน 
พอใช ้  30-38 คะแนน 
ไม่สมบูรณ์  ต ่ำกวำ่ 30 คะแนน 

2.3 กำรประเมินด้ำนท่ี 3 ส่วนท่ี 3 ผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง ก ำหนดให้มี 
กำรประเมิน ดงัน้ี 
2.3.1 คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 

ก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 2 ระดบั คือ ผำ่น และ ไม่ผำ่น 
        ผำ่น    หมำยถึง มีคุณภำพตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 
   ไม่ผำ่น     หมำยถึง มีคุณภำพไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 

2.3.2  ประโยชนข์องผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
ก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินเป็นระดบัคุณภำพ 2 ระดบั คือ ผำ่น และ ไม่ผำ่น 

        ผำ่น    หมำยถึง มีประโยชน์ตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 
   ไม่ผำ่น     หมำยถึง มีประโยชน์ไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงในกำรพฒันำงำน 
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3. สรุปผลกำรประเมิน 
 

ส่วนที ่1 ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ (100 คะแนน) 
 

ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) คะแนนทีไ่ด้ 

4 3 2 1 

1.  ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัผู้เรียน (30 คะแนน)           
1.1  ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบระดบัชำติ O-NET   

หรือ NT หรือ LAS หรือผลกำรทดสอบอ่ืน ๆ 
ของระดบัชำติ  ในภำพรวมทุกกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ ในระดบัชั้นใดชั้นหน่ึง   

 
10 

     

     

1.2  ผลท่ีเกิดจำกกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 
ส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บกำรพฒันำและ 
ประสบควำมส ำเร็จในดำ้นต่ำง ๆ  

10      

1.3  ร้อยละของจ ำนวนประชำกรในวยัเรียน 
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีรับผดิชอบท่ีส ำเร็จ    
กำรศึกษำภำคบงัคบัแลว้ศึกษำต่อในระดบั  
มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
ทั้งสำยสำมญัและสำยอำชีพ 

10      

2.  ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบับุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(20 คะแนน) 
2.1  กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรท ำงำนของ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนกังำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำใหส้ำมำรถปฏิบติังำน 
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
 

10 

     

2.2  กำรส่งเสริมขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกดั  
ใหไ้ดรั้บกำรพฒันำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบติังำนอยำ่งทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
(ในปีงบประมำณท่ีผำ่นมำ) 

10      
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หมำยเหตุ กำรกรอกคะแนนท่ีได้ ให้ดูจำกตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนควบคู่กับระดับคุณภำพท่ีได้ เช่น  
ข้อ 1.1  คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรรมกำร ฯ ให้ระดับคุณภำพ 3  ดังนั้ น คะแนนท่ีได้คือ  
7.50 คะแนน เป็นตน้ 

 
 

 
 

ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) คะแนนทีไ่ด้ 

4 3 2 1 

3.  ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัสถำนศึกษำ  (20 คะแนน)        
3.1  ร้อยละสถำนศึกษำท่ีมีควำมเขม้แขง็ในกำร 

บริหำรและจดักำรศึกษำ สำมำรถปฏิบติังำน 
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพฒันำ  
คุณภำพกำรศึกษำ     

10      

3.2  กำรส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยำกร 
ทำงกำรบริหำร แก่สถำนศึกษำใหมี้ 
ควำมพร้อมในกำรบริหำรจดักำร 
สถำนศึกษำใหเ้กิดประสิทธิภำพ 

10      

4.  ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบั หน่วยงำน (30 คะแนน) 
4.1  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีควำมเขม้แขง็ 

ในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ สำมำรถ 
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ   

      
10      

      

4.2  ผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยของรัฐบำล    
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน         
บรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย  
เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

10      

4.3 ระดบัควำมพึงพอใจของสถำนศึกษำ 
ในสังกดัท่ีมีต่อกำรบริหำรและกำรจดั 
กำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

10      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่1 100      
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ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นที่ประสพผลส ำเรจจเปจ นทีป่ระจักษ   (100 คะแนน) 
 

ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) คะแนนทีไ่ด้ 

ดีมำก ดี พอใช ้ ไม่สมบูรณ์ 
1. คุณภำพของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จ                        
    เป็นท่ีประจกัษ ์    

40 
 

     
     

2. ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นท่ีประสพ                         
    ผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์   

60      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่2 100      
 

หมำยเหตุ กำรกรอกคะแนนท่ีได้ ให้ดูจำกเกณฑ์กำรให้คะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภำพท่ีได้ เช่น ขอ้ 1.1   
คะแนนเต็ม 40 คะแนน กรรมกำร ฯ ให้ระดับคุณภำพ ดีมำก ดังนั้ น คะแนนท่ีได้ต้องอยู่ในช่วง 
32 – 40 คะแนน เป็นตน้  

 
ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
 

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

1. คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
มีควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นทุกประเด็นและตรงตำมเป้ำหมำยตำมขอ้ตกลง 

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
ท่ีมีต่อกำรพฒันำผูเ้รียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหรือชุมชน  

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

 

หมำยเหตุ กำรกรอกผลกำรประเมินท่ีได ้ใหดู้จำกผลกำรประเมินดำ้นคุณภำพและประโยชน์ โดยก ำหนด 
เป็นระดบัคุณภำพ 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 

ผลกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียน ผลงำนดีเด่นที่ประสพผลส ำเรจจเปจ นทีป่ระจักษ   
และผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 

 

ส่วนที ่1 ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์  
1. คุณภำพของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์

1.1 ควำมสมบูรณ์ตำมลกัษณะผลงำน 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
1.3  ควำมสอดคลอ้งกบังำนในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและหรือนโยบำยของทำงรำชกำร 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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1.5  เอกสำรรำยงำนผลงำนดีเด่นฯ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

2. ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
2.1  กำรน ำไปใชแ้ละกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
.................................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
2.2  ประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรและจดักำรศึกษำ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่วนที ่3 ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
1. คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 

1.1 ควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง 
.................................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
1.2 ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลงเป็นไปตำมเป้ำหมำย     
.................................................................................................................................................... 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมขอ้ตกลง         
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................. กรรมกำรผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี.......เดือน.............................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินด้ำนที่ 3   
ด้ำนผลกำรปฏิบัตงิำน 

 
ส่วนที ่1 ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มจี ำนวน 10 ตัวบ่งช้ี (100 คะแนน) 
ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเรจจเปจ นทีป่ระจักษ   มจี ำนวน 2 รำยกำร (100 คะแนน) 
ส่วนที ่3 ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง มจี ำนวน 2 รำยกำร 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

แบบประเมนิด้านที ่ 3  ด้านผลการปฏบิัติงาน 
สายงานบริหารการศึกษา      

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านที ่ 3  ด้านผลการปฏบิัติงาน  (200 คะแนน) 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

ส่วนที ่1   ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา (100 คะแนน)   

1. ผลการพฒันาท่ีเกิด 
กบัผูเ้รียน  
(30 คะแนน) 

1.1 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET   
หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 
ของระดบัชาติ  ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ในระดบัชั้นใดชั้นหน่ึง   
(10 คะแนน) 

ระดับ 4   มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  
 หรือ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัชาติ 

ระดับ 3   มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 
ระดับ 2   มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 
ระดับ 1   มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET หรือ NT 
หรือ LAS หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  
ของระดบัชาติ ทุกชั้นในภาพรวมทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นตน้ 
สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 1.2  ผลท่ีเกิดจากการบริหารและการจดัการศึกษา 
ส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาและ 
ประสบความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ  
(10 คะแนน) 
 

ระดับ 4    
 
 
 

ระดับ 3 
 

นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมหรือจากการส่งผลงานเขา้
ประกวดแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมหรือจากการส่งผลงานเขา้
ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
เอกสารท่ีสถานศึกษารายงานการเขา้ร่วม   
กิจกรรม หรือส่งผลงานเขา้ประกวด  
แข่งขนัในระดบัต่าง ๆ  
สรุปผลการด าเนินการในการส่งเสริมการ 
จดักิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปี 

        สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

  ระดับ 2 
 
 

ระดับ 1     

นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมหรือจากการส่งผลงานเขา้
ประกวดแข่งขนัในระดบัภูมิภาค  
นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมหรือจากการส่งผลงานเขา้
ประกวดแข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือระดบัจงัหวดั 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  1.3  ร้อยละของจ านวนประชากรในวยัเรียน 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผดิชอบท่ีได ้
เขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบั (10 คะแนน) 

 

    หมายเหตุ  ใชป้ระเมินส าหรับส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

                      ก าหนดคะแนนเตม็ตวับ่งช้ีน้ี  
                     10  คะแนน   
                  
1.4  ร้อยละของจ านวนประชากรในวยัเรียน 

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผดิชอบท่ีส าเร็จ    
การศึกษาภาคบงัคบัแลว้ศึกษาต่อในระดบั  
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ทั้งสายสามญัและสายอาชีพ (10 คะแนน) 

 

หมายเหตุ     ใชป้ระเมินส าหรับส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   

                      ก าหนดคะแนนเตม็ตวับ่งช้ีน้ี  
                     10  คะแนน 

ระดับ 4   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 100 
ระดับ 3   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 
ระดับ 2   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
ระดับ 1   นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ระดับ 4   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
ระดับ 3   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 
ระดับ 2   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ระดับ 1   นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ส ามะโนประชากรในวยัเรียน  
ขอ้มูลการส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 
ขอ้มูลการเขา้ศึกษาต่อหลงัส าเร็จการศึกษา 
ภาคบงัคบั 
สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………….………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

2. ผลการพฒันาท่ีเกิด 
กบัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

    (20 คะแนน) 
  

2.1  การส่งเสริมสนบัสนุนการท างานของ 
บุคลากรทางการศึกษาของส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังาน 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
(10 คะแนน) 

ระดับ 4 - มีระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริม    
สนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากร 

- มีการพฒันาบุคลากรอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
- มีระบบการสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บั 
บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

- การมอบหมายงานสอดคลอ้งกบั 
ความรู้ความสามารถและความตอ้งการ   
ของบุคลากร ส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

ระดับ 3 - มีระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริม 
สนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากร 

- มีการพฒันาบุคลากรอยา่งทัว่ถึงและ 
ต่อเน่ือง 

- มีระบบการสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บั 
บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

- การมอบหมายงานสอดคลอ้งกบั 
ความรู้ความสามารถและความตอ้งการ 
ของบุคลากร ส่งผลต่อการพฒันา 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
เอกสารท่ีแสดงการจดัระบบงานต่าง ๆ   
ของหน่วยงาน 
เอกสารสรุปรายงานการจดัการศึกษา 
ของหน่วยงาน 
รายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
ทางการศึกษา 

        สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  

  
  

ระดับ 2  มีระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากร
ทางการศึกษามีการพฒันาบุคลากร 
อยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง มีระบบ 
การใหข้วญัก าลงัใจแก่บุคลากร 
อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  

ระดับ 1  มีระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากร
ทางการศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานได ้
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 2.2 การส่งเสริมขา้ราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั  
      ใหไ้ดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
      ในการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      (ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา) 
      (10 คะแนน) 

ระดับ 4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกดั ไดรั้บการพฒันา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
แผนพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาประจ าปี 
รายงานการจดัการศึกษาประจ าปี 
แบบส ารวจขอ้มูลการพฒันาบุคลากร 

        สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
           เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
……………………………………………….... 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

  ระดับ 3 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกดั ไดรั้บการพฒันา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  ระดับ 2 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกดั ไดรั้บการพฒันา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด 
 

 

  ระดับ 1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกดั ไดรั้บการพฒันา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

3. ผลการพฒันา 
ท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
(20 คะแนน) 

3.1 ร้อยละสถานศึกษาท่ีมีความเขม้แขง็ในการ 
      บริหารและจดัการศึกษา สามารถปฏิบติังาน 
     ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพฒันา  
      คุณภาพการศึกษา   (10 คะแนน) 

ระดับ 4    
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 3    

สถานศึกษามีการวางระบบการบริหาร
จดัการท่ีชดัเจนใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือ 
ในการบริหารจดัการ มีการประสาน 
กบัหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก 
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร 
จดัการศึกษา มีความพร้อมดา้นทรัพยากร
ในการบริหารและการจดัการเรียน 
การสอน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  
ของสถานศึกษาในสังกดั 
สถานศึกษามีการวางระบบการบริหาร
จดัการท่ีชดัเจนใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือ 
ในการบริหารจดัการ มีการประสาน 
กบัหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก  
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร 
จดัการศึกษา มีความพร้อมดา้นทรัพยากร
ในการบริหารและการจดัการเรียน 
การสอน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  
ของสถานศึกษาในสังกดั 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
แฟ้มแสดงผลงานของสถานศึกษา 
ภาพถ่าย 

        สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

    ระดับ 2    สถานศึกษามีการวางระบบการบริหาร
จดัการท่ีชดัเจนใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือ 
ในการบริหารจดัการ มีการประสาน 
กบัหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก  
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร 
จดัการศึกษา มีความพร้อมดา้นทรัพยากร
ในการบริหารและการจดัการเรียน 
การสอน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65  
ของสถานศึกษาในสังกดั 

 

    ระดับ 1    สถานศึกษามีการวางระบบการบริหาร
จดัการท่ีชดัเจนใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือ 
ในการบริหารจดัการ มีการประสาน 
กบัหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก 
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร          
จดัการศึกษา มีความพร้อมดา้นทรัพยากร
ในการบริหารและการจดัการเรียน 
การสอน นอ้ยกวา่ร้อยละ 65  
ของสถานศึกษาในสังกดั 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 3.2   การส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากร 
ทางการบริหาร แก่สถานศึกษา 
ใหมี้ความพร้อมในการบริหารจดัการ
สถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
(10 คะแนน) 

ระดับ 4  มีการวางแผนและด าเนินการจดัสรรทรัพยากร 
ทางการบริหารใหแ้ก่สถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
บุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ ์ส่ือ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
ตรงต่อความตอ้งการ พอเพียง สถานศึกษาสามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 3  มีแผนและด าเนินการจดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร
ใหแ้ก่สถานศึกษา เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุ 
ครุภณัฑ ์ส่ือ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ตรงต่อ 
ความตอ้งการ พอเพียง  

ระดับ 2  มีแผนและด าเนินการจดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร
ใหแ้ก่สถานศึกษา เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุ 
ครุภณัฑ ์ส่ือ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ตรงต่อ 
ความตอ้งการ  

ระดับ 1  มีแผนและด าเนินการจดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร
ใหแ้ก่สถานศึกษา เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุ 
ครุภณัฑ ์ส่ือ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ขอ้มูลสรุปความตอ้งการทรัพยากร 
ทางการบริหารของสถานศึกษา 
แผนการจดัสรร งบประมาณ บุคลากร วสัดุ  
ครุภณัฑ ์ส่ือ อุปกรณ์ การสอนฯ ใหก้บั 
สถานศึกษา 

        สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 
 

4. ผลการพฒันา 
ท่ีเกิดกบัหน่วยงาน  
(30 คะแนน) 

 

4.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมิน   
 ประสิทธิภาพตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
(10 คะแนน) 

 

ระดับ 4  
 

ระดับ 3 
  

ระดับ 2  
 

ระดับ 1  

 

มีผลการประเมินไม่นอ้ยกวา่ระดบั 4.00  
 

มีผลการประเมินไม่นอ้ยกวา่ระดบั 3.50  
 

มีผลการประเมินไม่นอ้ยกวา่ระดบั 3.00  
 

มีผลการประเมินนอ้ยกวา่ระดบั 3.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  

        สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 4.2  ผลการปฏิบติังานตามนโยบายของรัฐบาล    
       ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านกังาน 
       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
        เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
        (10 คะแนน) 
 

ระดับ 4 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวช้ดัเจน  
และด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
ค าสั่งการมอบหมายงาน 
รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 
รายงานผลการติดตามประเมินผลของ  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

  ระดับ 3 มีแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวช้ดัเจน  
และด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  ระดับ 2 
 
 
 
 

ระดับ 1 

 
 
 
 

 
 

มีแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินการ
ตามแผน 
มีการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 4.3  ระดบัความพึงพอใจของสถานศึกษา 
ในสังกดัท่ีมีต่อการบริหารและการจดั   
การศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(10 คะแนน) 

 
  
  

ระดับ 4   ระดบัความพึงพอใจของสถานศึกษา 
ท่ีมีต่อการบริหารและการจดัการศึกษา 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ระดับ 3   ระดบัความพึงพอใจของสถานศึกษา 
ท่ีมีต่อการบริหารและการจดัการศึกษา 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

ระดับ 2   ระดบัความพึงพอใจของสถานศึกษา 
ท่ีมีต่อการบริหารและการจดัการศึกษา 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ระดับ 1   ระดบัความพึงพอใจของสถานศึกษา 
ท่ีมีต่อการบริหารและการจดัการศึกษา 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

  
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
แบบประเมินความพึงพอใจ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
สถานศึกษา 
ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประเมิน
ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวน 
สถานศึกษาในสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษานั้น ๆ โดยก าหนดเกณฑ ์
ความพึงพอใจในการประเมิน  
5  ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
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ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 

1. คุณภาพของผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จ

เป็นที่ประจักษ์  (40 คะแนน) 

พิจารณาจากความสมบูรณ์ตามลกัษณะของ

ผลงานนั้น ๆ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทนัสมยั 

สอดคลอ้งกบังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

และหรือนโยบายของทางราชการ มีความ

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และมีเอกสาร

สรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ี

ประจกัษ ์ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

ความสมบูรณ์ตามลกัษณะของผลงาน เช่น 
- มีหลกัการ แนวคิด ในการพฒันาตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ 
- มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ  
- มีผลงานท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
- มีองคป์ระกอบของประเภทผลงานนั้นๆ ครบถว้น 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์/ทันสมัย มีแนวทางในการพิจารณา เช่น 
- มีรูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างไปจากท่ีมีอยูเ่ดิม 
- เป็นความแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ 
- มีการพฒันาและประยกุตใ์ช ้

ความสอดคล้องกบังานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบและหรือนโยบายของ 
ทางราชการ เช่น 

- มีความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือความตอ้งการท่ีจะพฒันา 
- มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ส่วนราชการตน้สังกดั  หรือนโยบายของทางราชการ  

 
 

ดีมาก                       
ดี                              
พอใช้                       
ไม่สมบูรณ์               
ระบุคะแนนทีไ่ด้………คะแนน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 
 ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น 

- มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
- มีผลการพฒันาตรงตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

เอกสารสรุปรายงานผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ตามแบบ 
ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด เช่น 

- มีองคป์ระกอบตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดครบทุกเร่ือง 
- มีความชดัเจนในการน าเสนอแต่ละขั้นตอน 
- มีความสมบูรณ์ในการจดัพิมพ ์และการจดัท ารูปเล่ม 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 
2. ประโยชน์ของผลงานดีเด่นทีป่ระสพ

ผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ (60 คะแนน) 

พิจารณาจากผลงานท่ีผา่นการน าไปใช้
และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพในการ
บริหารและการจดัการศึกษา สามารถแกปั้ญหา
หรือสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไป
ปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ชุมชน สังคม  
และวงวชิาชีพ 

 

การน าไปใช้และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เช่น 
- มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการพฒันาผลงานดีเด่นไวอ้ยา่งชดัเจน 
- มีการน าผลงานดีเด่นไปใชใ้นการพฒันางานโดยมีหลกัฐานปรากฏเป็นรูปธรรม 
- มีหลกัฐานการน าผลไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ ์

ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา เช่น  
- ปัจจุบนัยงัมีการน ามาใชใ้นการบริหารและการจดัการศึกษา 
- ส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นต่าง  ๆให้ดีข้ึน 
- มีการเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นน าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้โดยมีหลกัฐานการเผยแพร่ 
- มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือ
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

- ผลงานเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ชุมชน สังคม และ 
วงวชิาชีพ ฯลฯ 

- พิจารณาหลกัฐานจากเอกสารหรือส่ือต่างๆ สมุดหมายเหตุรายวนั สมุดเยีย่ม 
บทความ วารสารส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

 
 

ดีมาก                        
ดี                               
พอใช้                        
ไม่สมบูรณ์                

 
ระบุคะแนนทีไ่ด้………คะแนน 

 
 
 
 

- 96 - 
 



 

 

ส่วนที ่3 ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามข้อตกลง 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 
1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ ผลการ
พฒันางานตามข้อตกลง 
     พิจารณาจากคุณภาพของผลงานทางวชิาการ 
ผลการพฒันางานมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ 
ครบถว้นทุกประเด็น และตรงตามเป้าหมาย 
ตามขอ้ตกลง 

 

ความถูกต้องความสมบูรณ์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามข้อตกลง เช่น 
- มีหลกัการ แนวคิด ในการพฒันาตามลกัษณะงานนั้นๆ 
- เอกสารรายงานผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงมีองคป์ระกอบตามแบบท่ี  
ก.ค.ศ. ก าหนด 

- มีองคป์ระกอบของประเภทผลงานนั้นๆ ครบถว้น 
- มีผลงานท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

ผลงานทางวชิาการ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น 
- ผลการพฒันาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนดไว ้
- ผลการพฒันามีคุณภาพและปริมาณท่ีตรวจสอบไดช้ดัเจน  

ผ่าน 
มีคุณภาพตามขอ้ตกลง 
ไม่ผ่าน 
มีคุณภาพไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  ผลการ
พฒันางานตามข้อตกลง 
     พิจารณาจากประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ 
ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง ท่ีมีต่อการพฒันา
ผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
และหรือชุมชน 

ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามข้อตกลง เช่น  
- มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา และหรือชุมชน  

- มีการเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นน าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้โดยมีหลกัฐานการเผยแพร่ 
- มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือ
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

ผ่าน 
มีคุณภาพตามขอ้ตกลง 
ไม่ผ่าน 
มีคุณภาพไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 

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