ก.ค.ศ. 3/3
แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชีย่ วชาญพิเศษ (สายงานบริหารการศึกษา)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................... นามสกุล.........................................................
ตําแหนง ........................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่..............
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
ขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ..........................................................
2. ผลการปฏิบตั ิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน (ขอ 1.1 และ1.2 ใหรายงานขอมูลผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET หรือ NT หรือ LAS หรืออื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่งในระดับชั้นใดชั้นหนึ่งในภาพรวมทุกกลุมสาระ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละปการศึกษา)
1.1 คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือ อื่นๆ.............
ระดับชัน้ ..................โดยใสเครื่องหมาย 3 ในชอง
O-NET
NT LAS อื่นๆ (ระบุ)............................................
- ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ........................มีคาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ .......................
- ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. ........................มีคาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ ......................
กรณีที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวม เทาเดิม สูงขึ้น ต่ําลง รอยละ .............หรือ
กรณีที่ 2 คาเฉลี่ยระดับชาติ ปการศึกษาที่ 2 รวมทุกกลุมสาระนั้น รอยละ........

-21.2 รอยละของจํานวนผูเรียนที่มีคะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET หรือ NT หรือ
LAS หรืออื่นๆ (ระบุ)...................ที่มีคะแนนรวมทุกกลุม สาระเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ระดับชั้น................. โดยใสเครื่องหมาย 3 ในชอง
O-NET
NT LAS อื่นๆ (ระบุ)............................................
- ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ................... จํานวนผูเขาสอบ................คน
ไดคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ จํานวน...........คน คิดเปนรอยละ......
- ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. .................... จํานวนผูเขาสอบ...............คน
ไดคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ จํานวน...........คน คิดเปนรอยละ......
รวมเฉลี่ย 2 ปการศึกษา ไดคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
จํานวน...........คน คิดเปนรอยละ...........
1.3 รอยละของจํานวนประชากรในวัยเรียนที่ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ
- ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ................................จํานวน............................คน
คิดเปนรอยละ...............จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวัยเรียน
- ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. ................................จํานวน............................คน
คิดเปนรอยละ...............จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวัยเรียน
รวมเฉลี่ย 2 ปการศึกษา มีประชากรเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับคิดเปนรอยละ............
1.4 รอยละของจํานวนประชากรในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับที่สําเร็จการศึกษา
- ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ..............จํานวนประชากรในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ปสุดทาย..............คน สําเร็จการศึกษาจํานวน................คน คิดเปนรอยละ........
- ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. ...............จํานวนประชากรในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ปสุดทาย..............คน สําเร็จการศึกษาจํานวน................คน คิดเปนรอยละ.........
รวมเฉลี่ย 2 ปการศึกษา ประชากรในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับที่สําเร็จ
การศึกษา คิดเปนรอยละ............................
1.5 รอยละของจํานวนประชากรในวัยเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับแลวศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
- ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ............จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ.......คน
ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพ จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ...............
- ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. .......จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ.............คน
ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน..............คน คิดเปนรอยละ................
รวมเฉลี่ย 2 ปการศึกษา นักเรียนศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพ คิดเปนรอยละ....

-31.6 รอยละของจํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ประสบความสําเร็จ
- ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ..........จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน.........คน

ศึกษาตอและประกอบอาชีพ จํานวน ................คน คิดเปนรอยละ.....................
- ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. ..........จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน.........คน
ศึกษาตอและประกอบอาชีพ จํานวน ................คน คิดเปนรอยละ.....................
รวมเฉลี่ย 2 ปการศึกษา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลวศึกษาตอและประกอบอาชีพ
จํานวน .................คน คิดเปนรอยละ................
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
ให อ ธิ บ ายระบบการบริ ห ารจั ด การของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม
การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ผลให สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ความเขม แข็ ง ในการบริห ารจัด การและส ง ผลตอการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอยางดียิ่ง
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา
ใหอธิบายถึงการสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาวางระบบบริหารและจัดการศึกษา
การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ การประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภายนอกเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนซึ่งสงผลใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับหนวยงาน (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา)
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- ปงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ นระดับ....................
- ปงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ นระดับ...................
รวม 2 ปงบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ........................
4.2 ผลการประเมินสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหอธิบายถึงการพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด เรียบรอย เปนระเบียบ รมรื่น สวยงาม
มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอและบรรยากาศเอื้อตอการปฏิบัติงาน
5. ความพึงพอใจของสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาทีม่ ีตอ
การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จากจํานวนสถานศึกษาในสังกัดไมนอยกวา
รอยละ 60 และมีผลการประเมินความพึงพอใจ (ในปปจจุบัน) ดังนี้

-4มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ..............
มีความพึงพอใจในระดับมาก
คิดเปนรอยละ..............
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ..............
มีความพึงพอใจในระดับนอย
คิดเปนรอยละ..............
มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ..............
สรุป รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด รอยละ...........
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อผลงาน (งานวิจยั /งานวิจัยและพัฒนา)........................................................
2. ชื่อผลงานทางวิชาการอื่น...............................................................................
3.........................................................................................................................
2. ลักษณะการจัดทํา
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก....................................
จัดทํารวมกับผูอื่นในรูปคณะทํางานหรือกลุม จํานวน....................รายการ
ไดแก..........................................................................................................
3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช
(ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด )
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ
(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย)
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
หรือใหมวี ทิ ยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
มี
1.ชื่อผลงาน...................................................................................................
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ...............................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
2.ชื่อผลงาน...................................................................................................
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ...............................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
ไมมี

-54. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ ขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
มี
ชื่องานวิจยั ...................................... เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................
ชื่อวิทยานิพนธ................................ เมื่อ (พ.ศ. ) ..........................
ไมมี
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง

(ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับการประเมิน
(..........................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
การตรวจสอบและรับรองของผูบงั คับบัญชา
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง
(ลงชื่อ)...........................................ผูบังคับบัญชา
(........................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........

