
ก.ค.ศ. 3 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.......................................................................... นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง ................................................................ ตําแหนงเลขที่.......................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน............................................................. อําเภอ/เขต............................................. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ........................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3)  
ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ 

การพิจารณา เชน ขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ มีหัวขอที่ตองรายงาน ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

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

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

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ป การศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

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

 
 
 
 
 



1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ  
(2 ปการศึกษา) 

ขอที่ 1 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 2 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จาํนวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 3 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
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ขอที่ 4 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 5 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จาํนวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 6 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ฯลฯ 
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  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  
ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปการศึกษาโปรดใสเครื่องหมาย  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 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  
ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   

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

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

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

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับคร ู
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

มาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 9 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ

งานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 

                                  ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 

                                     ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน....................คน คิดเปนรอยละ................    
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2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 
                                ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  คร้ังสุดทาย อยูในระดับ......................... 

2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 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...........             
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร คร้ังสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

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

มาตรฐานที่ 11 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 12 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดบั...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................
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มาตรฐานที่ 13 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................  

มาตรฐานที่ 14 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................             

3.2   ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในระยะเวลา 5 ป 
ระดับประเทศ..................................รายการ ดังนี ้

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

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

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

ฯลฯ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา................... รายการ ดังนี้ 

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

ฯลฯ 
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 

ผลการประเมนิภายนอก มาตรฐานที่ 14  สถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังสุดทาย ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่ 1 มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................................................. 

5. รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  ตามหวัขอดังนี ้
5.1 ปญหาและขอบเขตของปญหา  
5.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา  
5.3 การนํารูปแบบเทคนิควธีิการแกปญหาหรือพัฒนาไปใชในการแกปญหาหรือพฒันา 

                                   และผลที่เกิดขึ้น  
5.4 ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
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6. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
มีจํานวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

                                   ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
มีโครงการหรือหองเรียนพเิศษ ที่ไดรับอนมุัติจากสวนราชการตนสังกดั     
มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/  

                                   วัฒนธรรม/สังคม 
ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภยั  ตามประกาศ 

                                   ของหนวยงานราชการ เปนตน 
มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

                                  อยางนอย 1 รายการ 
 

                 มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 
 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 

 

 (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (...........................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
วันที่ ......... เดอืน........................พ.ศ. ........... 
 

 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ).................................................... ผูบังคับบัญชา 
                                                                   (.......................................................) 

ตําแหนง.................................................... 
วันที่ ......... เดอืน..................พ.ศ. ............ 
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