
ก.ค.ศ. 3/2 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล........................................................................... 
ตําแหนง ......................................................................ตําแหนงเลขที่....................................... 
วิทยฐานะ....................................................................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ                   

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ 
ขอที่ 1 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 2 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 3 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
 
 



 - 2 - 
 
ขอที่ 4 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 5 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 6 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา............จํานวน.............คน   

ฯลฯ 
 

   1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 
 - มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

- มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 6 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 7 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

  1.4 ผลการทดสอบ O-Net หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  ของระดับชาติ ใน
ระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปการศกึษาโปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

ระดับชั้น  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
                                     O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ....... 

1.5 ผลการพัฒนาความสามรถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  

ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   
- ผูเรียนมีความสามารถดานภาษา   
    ปการศึกษา..............จํานวน............คน  ปการศึกษา...............จํานวน..............คน 
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- ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรี  
ปการศึกษา..............จํานวน..............คน  ปการศึกษา..............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา  
 ปการศึกษา..............จํานวน............คน  ปการศึกษา..............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานคอมพิวเตอร  
ปการศึกษา..............จํานวน...............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานมนุษยสัมพนัธ  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา...........จํานวน...............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานเขาใจตนเอง  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานรอบรูธรรมชาติ  
ปการศึกษา...............จํานวน.............คน  ปการศึกษา.............จํานวน..............คน   

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรยีนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
    จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

     มาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบงชี้ 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ..................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ..................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 9 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
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2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  

ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับการพัฒนา..............คน คิดเปนรอยละ................ 
- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน.................คน คิดเปนรอยละ................                            
2.3 ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ.......คน คิดเปนรอยละ...... 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 

   ไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ.....คน คิดเปนรอยละ.... 
- รวม 2 ปการศึกษาจํานวน........................คน คิดเปนรอยละ................                            
2.4 ผลการเสริมสรางวินัย 

ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  ครั้งสุดทาย อยูในระดับ......................... 

2.5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจาก
หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- รวม 5 ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ.........คน คิดเปนรอยละ...........             
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3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร ครั้งสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 11 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 12 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 13 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 14 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

                                           ฯลฯ 
3.2   การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติที่ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับในระยะเวลา 5 ป 

ระดับประเทศ.........................รายการ ดังนี้ 
1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

   ฯลฯ 
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ระดับจังหวัด........................รายการ ดังนี้ 

1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.........................รายการ ดังนี้ 
1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

ฯลฯ 
3.3 สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในคุณภาพการบริหารดานตาง ๆ ในระยะเวลา 5 ป 

(ใหอธิบายการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ความสะอาด รมร่ืน สภาพเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูและปลอดภัย การใชงบประมาณ การบริหารจัดการที่สงผลใหสถานศึกษา           
มีคุณภาพตามมาตรฐาน บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices)         
เปนที่ยอมรับในคุณภาพการบริหาร) 

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น 
ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู คร้ังสุดทาย 

ตัวบงชี้ที่ 1 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 3 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 4 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................ 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น............................................................................... 
3. ......................................................................................................................     

2.  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก........................................         
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  

                                        ไดแก..............................................................................................................  
3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     

      (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
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4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด   
โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพือ่กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงนิเดือนในระดบั 
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     
ช่ือผลงาน....................................................................................................... 
 ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ   
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................................................. 
ไมมี 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 




