
 

 

 

 

 

แบบประเมนิด้านที ่3  ด้านผลการปฏบิัติงาน 

สายงานการสอน 

ด้านที ่3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  (200 คะแนน) 
 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน (100 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
     (60 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1.1  ผลการทดสอบ 
        ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
        (20 คะแนน) 
  

ระดับ 4  ค่าทีเฉล่ียของผลการทดสอบหลงัเรียน 
              สูงกวา่ก่อนเรียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20  
ระดับ 3  ค่าทีเฉล่ียของผลการทดสอบหลงัเรียน 
               สูงกวา่ก่อนเรียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ15  
ระดับ 2  ค่าทีเฉล่ียของผลการทดสอบหลงัเรียน 
              สูงกวา่ก่อนเรียน ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 10  
ระดับ 1  ค่าทีเฉล่ียของผลการทดสอบหลงัเรียน 
               สูงกวา่ก่อนเรียน นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
     แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 
     ของหน่วยงาน    
     ผลการวิเคราะห์ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ 
       ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน          
     แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามระเบียนวดัผล 
     ตารางวิเคราะห์จุดประสงคแ์ละเน้ือหา 
     ของแบบทดสอบ (TOS) 
     แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
     ............................................................ 
     ............................................................ 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 1.2  ค่าทีเฉล่ีย  
       ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
       ของวชิาท่ีสอน 
       (20 คะแนน) 

ระดับ 4  ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนปีปัจจุบนั 
              สูงกวา่ของผูเ้รียนปีท่ีแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ระดับ 3  ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนปีปัจจุบนั 
              สูงกวา่ของผูเ้รียนปีท่ีแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 
ระดับ 2  ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนปีปัจจุบนั 
              สูงกวา่ของผูเ้รียนปีท่ีแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 
ระดับ 1  ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนปีปัจจุบนั 
              สูงกวา่ของผูเ้รียนปีท่ีแลว้ นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากการสงัเกต  สัมภาษณ์ และเอกสาร 
หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
     แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 
     ของหน่วยงาน  
      ผลการวเิคราะห์ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ 
       ทางการเรียน 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
     ...................................................................... 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 ผลการประเมินและหรือ   
      ผลการทดสอบของ 
      วิชาท่ีสอน/กลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้ ในระดบัเขต/ 
      ประเทศ   (20 คะแนน) 

ระดับ 4   ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบ 
               ของวิชาท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 
               ในปีปัจจุบนัสูงกวา่ปีท่ีแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  
ระดับ 3   ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบ 
               ของวชิาท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 
               ในปีปัจจุบนัสูงกวา่ปีท่ีแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 6 
ระดับ 2   ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบ 
               ของวชิาท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 
               ในปีปัจจุบนัสูงกวา่ปีท่ีแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 
ระดับ 1   ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบ 
               ของวิชาท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 
               ในปีปัจจุบนัสูงกวา่ปีท่ีแลว้  นอ้ยกวา่ร้อยละ 2    

ตรวจสอบจากการสังเกต  สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
      รายงานผลการประเมินและหรือ 
      การทดสอบของหน่วยงาน 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
       (ระบุ) 
     ..................................................... 
     ..................................................... 
     ..................................................... 

หมายเหตุ    หากส่วนราชการใดไม่มีตวับ่งช้ีท่ี 1.3  ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของวชิาท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 
                    ใหใ้ชต้วับ่งช้ีท่ี 1.1 และตวับ่งช้ีท่ี 1.2 โดยก าหนดคะแนนตวับ่งช้ีละ 30 คะแนน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

2. ผลการพฒันาผู้เรียน  
     ด้านอ่ืนๆ  
    (20 คะแนน) 
 

2.1  ผลการพฒันาผูเ้รียน  
      ดา้นสุขภาพ ร่างกาย  
      สติปัญญา อารมณ์ 
      และสังคม   
      (10 คะแนน) 

ระดับ 4   ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีผลการพฒันาดา้นสุขภาพ
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลกัสูตรและ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

ระดับ 3   ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 มีผลการพฒันาดา้นสุขภาพ
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลกัสูตรและ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

ระดับ 2   ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีผลการพฒันาดา้นสุขภาพ
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลกัสูตรและ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

ระดับ 1  ผูเ้รียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีผลการพฒันาดา้นสุขภาพ
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลกัสูตรและ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากการสังเกต  สัมภาษณ์ และ
เอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
      รายงานผลการพฒันาผูเ้รียน ดา้นสุขภาพ 
      ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
      โดยพิจารณาจากสมรรถนะของผูเ้รียน  
      ตามหลกัสูตร และตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      รายงานผลระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
      ในชั้นเรียนของตนเอง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
      ................................................................ 
      ................................................................ 
      ................................................................ 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 2.2 คุณลกัษณะ 
      อนัพึงประสงค ์ 
      ของผูเ้รียน 
      (10 คะแนน) 

ระดับ 4    ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

ระดับ 3    ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  มีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

ระดับ 2    ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

ระดับ 1    ผูเ้รียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในระดบัดีในรายวชิาท่ีเสนอขอ 

 
 

ตรวจสอบจากการสงัเกต  สัมภาษณ์ และเอกสาร 
หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
     รายงานผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
      ตามหลกัสูตร และตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
     ....................................................................... 
     ...................................................................... 
     ....................................................................... 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

3. ปริมาณ  
     และสภาพของงาน  
     (20 คะแนน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1  ปริมาณงาน    
      (10  คะแนน) 
  

ระดับ 4   มีปริมาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดงัน้ี 
                - จ  านวนชัว่โมงสอนขั้นต ่าตามท่ีส่วนราชการก าหนด  
                   และเพิ่มอีก 6 ชัว่โมง หรือ  
                - ท  าการสอนไม่นอ้ยกวา่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
                   กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา/รายวชิา หรือ  
                - จ  านวนนกัเรียนท่ีท าการสอน 60 คนข้ึนไป 
ระดับ 3    มีปริมาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดงัน้ี 
                - จ  านวนชัว่โมงสอนขั้นต ่าตามท่ีส่วนราชการก าหนด  
                   และเพิ่มอีก 4 ชัว่โมง หรือ  
                - ท  าการสอนไม่นอ้ยกวา่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
                   กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา/รายวชิา หรือ  
                - จ  านวนนกัเรียนท่ีท าการสอน 50 - 59 คน  

ตรวจสอบจากการสังเกต  สัมภาษณ์ และเอกสาร 
หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
      ค  าสั่งของสถานศึกษาท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติังาน 
     ตารางสอนท่ีสถานศึกษาใหก้ารรับรอง 
     แผนการจดัการเรียนรู้ 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
     ................................................................. 
     ................................................................. 
     ................................................................. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ระดับ 2   มีปริมาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดงัน้ี 
                - จ  านวนชัว่โมงสอนขั้นต ่าตามท่ีส่วนราชการก าหนด  
                   และเพิ่มอีก 2 ชัว่โมง หรือ  
                - ท  าการสอนไม่นอ้ยกวา่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
                   กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา/รายวชิา หรือ  
                - จ  านวนนกัเรียนท่ีท าการสอน 40 - 49 คน 
ระดับ 1    มีปริมาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดงัน้ี 
                - จ  านวนชัว่โมงสอนขั้นต ่าตามท่ีส่วนราชการก าหนด  
                   หรือ  
                - ท าการสอนไม่ต ่ากวา่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
                   กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา/รายวชิา หรือ  
                - จ  านวนนกัเรียนท่ีท าการสอนต ่ากวา่ 40 คน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 3.2 สภาพของงาน (10 คะแนน) 
     -  รับผดิชอบนกัเรียนท่ีมี 
        ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
     - รับผดิชอบนกัเรียนท่ีมี 
        ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/ 
        วฒันธรรม สังคม/พฒันาการ 
        ตามวยั 
     - สถานศึกษาตั้งอยูบ่นพื้นท่ีปกติ 
     - สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา 
       หรือเกาะ  หรือติดกบัรอย 
      ตะเขบ็ชายแดน 
     - สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 
       มีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร 
        เส่ียงภยั ตามประกาศของ 
       ทางราชการ เป็นตน้  

ระดับ 4   มีสภาพของงาน จ านวน 4 รายการ  
ระดับ 3   มีสภาพของงาน จ านวน 3 รายการ 
ระดับ 2   มีสภาพของงาน จ านวน 2 รายการ 
ระดับ 1   มีสภาพของงาน จ านวน 1 รายการ 

ตรวจสอบจากการสังเกต  สัมภาษณ์ และเอกสาร 
หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
      ค าสั่งของสถานศึกษาท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติังาน 
      ขอ้มูล สารสนเทศของฝ่ายแนะแนว                 
       เอกสารสรุปลกัษณะความหลากหลายดา้นต่าง ๆ  
      ของผูเ้รียน 
      หลกัฐานแสดงท่ีตั้งของโรงเรียน 
      ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบั 
      พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
     ...................................................................... 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
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ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (100 คะแนน) 
รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 

1. คุณภาพของผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จ    
    เป็นที่ประจักษ์  (40 คะแนน) 
     พิจารณาจากความสมบูรณ์ตามลกัษณะของผลงานนั้น ๆ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบและหรือนโยบายของทางราชการ  
มีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และมีเอกสารสรุป 
ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ตามแบบ 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ความสมบูรณ์ตามลกัษณะของผลงาน  เช่น 

   - มีหลกัการ แนวคิด ในการพฒันาตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ 

   - มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ  

   - มีผลงานท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

   - มีองคป์ระกอบตามประเภทของผลงานนั้นๆ ครบถว้น 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์/ทันสมัย  เช่น 

   - มีรูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างไปจากท่ีมีอยูเ่ดิม 

   - มีความแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ 

   - มีการพฒันาและน าไปประยกุตใ์ช ้

ความสอดคล้องกบังานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบและหรือนโยบาย 

ของทางราชการ  เช่น 

   - มีความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือความตอ้งการท่ีจะพฒันา 

   - มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี  

     การศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการ 

     ตน้สังกดั หรือ นโยบายของทางราชการ 

               ดีมาก                       
               ดี                              
               พอใช้                       
               ไม่สมบูรณ์     
คะแนนทีไ่ด้....... คะแนน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 
 ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  เช่น 

     - มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

     - มีผลการพฒันาตรงตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

เอกสารรายงานผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ตามแบบ 

ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด   เช่น 

    - มีองคป์ระกอบตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดครบทุกเร่ือง 

    - มีความชดัเจนในการน าเสนอแต่ละขั้นตอน 

    - มีความสมบูรณ์ในการจดัพิมพ ์และการจดัท ารูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 69 -  



 

 

 

 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 
2. ประโยชน์ของผลงานดเีด่นที่ประสพผลส าเร็จ 
    เป็นที่ประจกัษ์ (60 คะแนน) 

พิจารณาจาก ผลงานท่ีผา่นการน าไปใชแ้ละ 
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั เป็นประโยชนต่์อการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดา้นพุทธิพิสยั ดา้นทกัษะพิสยัและดา้นจิต
พิสยั สามารถแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไป
ปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา 
ผูร่้วมงาน ชุมชน สงัคม และวงวิชาชีพ 

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

  - ปัจจุบนัยงัมีการน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

  - ส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในดา้นพุทธิพิสยั ดา้นทกัษะพิสยัและ 

     ดา้นจิตพิสยั และในวิชา/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอใหสู้งข้ึน 

  - มีการเผยแพร่ใหค้รูและในวงวิชาชีพ  น าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้ 

    โดยมีหลกัฐานการเผยแพร่ 

 - ผลงานเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ชุมชน สงัคม และ 

    วงวิชาชีพ ฯลฯ 

 - มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือ 

    ประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

 -พิจารณาหลกัฐานจากเอกสารหรือส่ือต่างๆ สมุดหมายเหตุรายวนั สมุดเยี่ยม 

   บทความ วารสารส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

              ดีมาก                       
              ดี                              
              พอใช้                       
              ไม่สมบูรณ์               
คะแนนทีไ่ด้........ คะแนน 
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ส่วนที ่3  ผลงานทางวชิาการ  ผลการพฒันางานตามข้อตกลง 
รายการ ตวับ่งช้ี ผลการประเมนิ 

1.  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลการพฒันางานตามข้อตกลง      
    พิจารณาจากคุณภาพของผลงานทางวิชาการ  
ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงมีความถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ ครบถว้นทุกประเดน็และตรงตาม
เป้าหมายตามขอ้ตกลง 
 

   ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของผลงานทางวิชาการ ผลการพฒันางาน ตามข้อตกลง   เช่น 
    - มีหลกัการ แนวคิดในการพฒันาตามลกัษณะงานนั้น ๆ 
    -  เอกสารรายงานผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงมีองคป์ระกอบตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
    -  มีองคป์ระกอบของผลงานตามขอ้ตกลงครบถว้นตามประเภทของผลงานนั้นๆ 
    -  มีผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
   ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามข้อตกลงเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น 
  -  มีผลการพฒันางานเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนดไว ้

    - ผลการพฒันางานมีคุณภาพและปริมาณท่ีตรวจสอบไดช้ดัเจน   

         ผ่าน         
         มีคุณภาพตามขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่าน   
         มีคุณภาพไม่เป็นไป 
         ตามขอ้ตกลง           
           
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
     พิจารณาจากประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ  
ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อการพฒันา
ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการและวงวิชาการ 
 

ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามข้อตกลง เช่น 
  -  มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ 
   -  มีการเผยแพร่ใหค้รูและในวงวิชาชีพ  น าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้โดยมีหลกัฐานการเผยแพร่ 
  -  มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือ 
     ประยกุตใ์ชไ้ด ้  

         ผ่าน         
         มีประโยชนต์ามขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่าน   
         มีประโยชนไ์ม่เป็นไป 
         ตามขอ้ตกลง           
 

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