
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู้ 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 
 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
1.3 การสร้างและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดท าหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ 
    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
    1.1 การสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ และน าไปจัดท า
รายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ และน าไปจัดท า
รายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ และน าไปจัดท า
รายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ และน าไปจัดท า
รายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ และน าไปจัดท า
รายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ 

1) หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/รายวิชาท่ี
สอน 
2) หน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาท่ีสอน 
3) หลักฐานการ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวิชาท่ีสอน 
4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร 
โล่ ค าสัง่ หรืออื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 2. ร่วมพัฒนา 
หลักสูตรรายวิชา  
และหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ท้องถ่ิน และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

2. พัฒนา 
หลักสูตรรายวิชา  
และหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ท้องถ่ิน และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

2. ปรับประยุกต์ 
หลักสูตรรายวิชา  
และหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ท้องถ่ิน และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

2. ปรับประยุกต์ 
หลักสูตรรายวิชา  
และหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ท้องถ่ิน และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

2. ปรับประยุกต์ 
หลักสูตรรายวิชา  
และหน่วยการเรียนรู้ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม ่
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ท้องถ่ิน และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

 
 

3. มีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 
การใช้หลักสูตร 

3. ร่วมประเมินผล 
การใช้หลักสูตร 
และน าผลการประเมิน
การใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุง 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผล 
การใช้หลักสูตร 
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลการประเมิน
การใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผล 
การใช้หลักสูตร 
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลการประเมิน
การใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผล 
การใช้หลักสูตร 
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลการประเมิน
การใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

4. ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านหลักสูตร 

4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นพ่ีเลี้ยง และหรือ 
เป็นที่ปรึกษา 
ด้านหลักสูตร 

4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง 
และเป็นที่ปรึกษา 
ด้านหลักสูตร 
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1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การใช้กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ลอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
     1.2.1 การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 

1. ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1. ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 
โดยการปรับประยุกต์ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1. ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 
โดยการปรับประยุกต์ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1. ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 
โดยการปรับประยุกต์ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1. ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 
โดยการปรับประยุกต์ 
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

1) หน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาท่ีสอน 
2) หลักฐานการ 
ประเมินผลการใช้หน่วย
การเรียนรู้ 
3) ค าสั่ง และร่องรอย
การเป็นพ่ีเลี้ยง และให้
ค าปรึกษา 
4) หลักฐานและร่องรอย
อื่น ๆ เพ่ิมเติมที่
เก่ียวข้อง 

 2. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู ้
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. ประเมินผลการใช ้
หน่วยการเรียนรู้ 

3. ประเมินผลการใช ้
หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผลการใช ้
หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผลการใช ้
หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผลการใช ้
หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

 
 

4. เป็นพ่ีเลี้ยง 
หรือร่วมปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 

4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นพ่ีเลี้ยง 
และหรือเป็นที่ปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 

4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นผู้น า พ่ีเลี้ยง 
และเป็นที่ปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ 

 



-5- 

    1.2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์  
           จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
และเป็นลายลักษณ์อักษร 
           จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบ าบัดฟ้ืนฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และสหวิชาชีพ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร 
           จัดท าแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟ้ืนฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบ าบัด
ฟ้ืนฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
            จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.2 จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้/แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการ
สอนรายบุคคล 
(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ ์

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1) หลักฐานการ
วิเคราะห์ผู้เรียน 
2) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
3) ค าสั่ง และร่องรอย
การเป็นพ่ีเลี้ยง 
4) หลักฐานและร่องรอย
อื่น ๆ เพ่ิมเติมที่
เก่ียวข้อง 
 

2. จัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ 
การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
และท้องถ่ิน ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัดก าหนด
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. จัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ 
การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
และท้องถ่ิน ท่ีมี
องค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัดก าหนด
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. จัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ 
การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
และท้องถ่ิน ท่ีมี
องค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัดก าหนด
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. จัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ 
การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
และท้องถ่ิน ท่ีมี
องค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัดก าหนด
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

2. จัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ 
การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
และท้องถ่ิน ท่ีมี
องค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัดก าหนด
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สร้างสรรค์  
อย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สร้างสรรค์  
อย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 

 
 

 4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และน าผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และน าผลมา 
ปรับประยุกต์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และน าผลมา 
ปรับประยุกต์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และน าผลมา 
ปรับประยุกต์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   5. เป็นแบบอย่างที่ดี 
และให้ค าแนะน าด้าน
การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

5. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นพ่ีเลี้ยง และหรือ 
เป็นที่ปรึกษา  
ด้านการจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู ้

5. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง 
และเป็นที่ปรึกษา  
ด้านการจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู ้

 
 

 



-8- 

    1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.3 กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ท่ีเน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความ
หลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู ้

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ที่เน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความ
หลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู ้

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ท่ีเน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความ
หลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู ้

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ท่ีเน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความ
หลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู ้

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ท่ีเน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความ
หลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู ้

1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2) สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
3) หลักฐานหรือร่องรอย
การประเมินผลการใช ้
กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ 
4) ค าสั่ง และร่องรอย
การเป็นพ่ีเลี้ยง และให้
ค าแนะน า 
5) หลักฐานและร่องรอย
อื่น ๆ เพ่ิมเติมที่
เก่ียวข้อง 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  2. ประเมินผลการใช้กล
ยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช ้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช ้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช ้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

 
 

3. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

3. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

3. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

4. กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้สามารถน าไปใช้
ได้ในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกล้เคียง 

4. กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้สามารถน าไปใช้
ได้ในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกล้เคียง 

5. เป็นแบบอย่างที่ดี 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้น า 
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    1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะที่ส าคัญ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน จ านวนผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

หลักฐานแสดงผลการ
เรียนของนักเรียน
รายวิชา/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ขอรับการ
ประเมิน 
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    1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก/ คัดสรร ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู ้

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.3 การสร้างและการ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 

เลือกใช้ และหรือ 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. คัดสรร และหรือ 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. สร้างและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง่
เรียนรู้ น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. สร้างและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง่
เรียนรู้ น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. สร้างและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง่
เรียนรู้ น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1) สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
2) หลักฐาน ร่องรอย 
การประเมินผลและหรือ
ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
3) หลักฐาน ร่องรอย 
การน า สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
4) หลักฐานและร่องรอย
อื่น ๆ เพ่ิมเติมที่
เก่ียวข้อง 
 
 

2. ประเมินผลการใช ้
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 

2. ประเมินผลการใช ้
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ และน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช ้
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ และน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช ้
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ และน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3. สามารถน า 
สื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
ไปปรับประยุกต์ใช ้
ในสถานศึกษา 
ที่มีบริบทใกล้เคียง 

3. สามารถน า 
สื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
ไปปรับประยุกต์ใช ้
ในสถานศึกษา 
ที่มีบริบทใกล้เคียง 

3. สามารถน า 
สื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
ไปปรับประยุกต์ใช ้
ในสถานศึกษา 
ที่มีบริบทใกล้เคียง 

 
 

 4. เป็นแบบอย่างที่ดี 4. เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้น า 
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    1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของผู้เรียน ท่ีสะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.4 การวัด 
และประเมินผล 
การเรียนรู้ 

1. เลือกใช้ และหรือ 
พัฒนาเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. คัดสรร และหรือ 
พัฒนาเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. สร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. สร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. สร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2) หลักฐาน ร่องรอยที่
แสดงถึงการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดและหรือผลการ
เรียนรู้เพ่ือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
3) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และเกณฑ์การให้
คะแนน 
4) ภาระงาน / ชิ้นงาน
ของผู้เรียน 
5) ค าสั่ง และร่องรอย
ความเป็นพ่ีเลี้ยง และให้
ค าแนะน าด้านการวัด
และประเมินผล 

2. มีการประเมนิตาม
สภาพจริง 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  3. มีการตรวจสอบ 
คุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

3. มีการประเมิน 
คุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพของ 
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน 

3. มีการประเมิน 
คุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพของ 
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

3. มีการประเมิน 
คุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพของ 
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

 
 

4. ให้ค าแนะน าด้านการ
วัดและประเมินผล 

4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นพ่ีเลี้ยง และให้
ค าปรึกษาด้านการวัด
และประเมินผล 

4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง 
และให้ค าปรึกษาด้าน
การวัดและประเมินผล 
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    1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.5 การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้อง 

1. ใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับสภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็น 

1. ใช้กระบวนการวิจัย
หรือด าเนินการวิจัย 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับสภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็น 

1. ใช้กระบวนการวิจัย
หรือด าเนินการวิจัย   
ในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับสภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็น 

1) หลักฐาน ร่องรอย 
ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
หรือองคค์วามรู้ใหม่โดย
ใช้กระบวนการวิจัย หรือ
การด าเนินการวิจัย 
2) หลักฐาน ร่องรอย 
ที่แสดงถึงการเป็นผู้น า 
หรือการให้ค าแนะน า 
 2. น าผลการแก้ปัญหา 

หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ 

2. น าผลการแก้ปัญหา 
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ 

2. น าผลการแก้ปัญหา 
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
หรือผลการวิจัยไปใช ้

2. น าผลการแก้ปัญหา 
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
หรือผลการวิจัยไปใช ้
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    3. ให้ค าแนะน า 
ในการใช้
กระบวนการวิจัย  
หรือด าเนินการวิจัย 
เพ่ือแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

3. เป็นผู้น า 
และให้ค าแนะน า 
ในการใช้
กระบวนการวิจัย  
หรือด าเนินการวิจัย 
เพ่ือแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
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ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
    2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝศ่ึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สร้างแรงบันดาลใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านที่ 2  ด้านการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

1. จัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัย 
และมีความสุข 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัย 
และมีความสุข 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์  
ในการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัย 
และมีความสุข 

1. ผู้เรียนและผู้ที่
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ ในการจัด
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัย 
และมีความสุข 

1. ผู้เรียนและผู้ที่
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ ในการจัด
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัย 
และมีความสุข 

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน
การบริหารจัดการชั้น
เรียน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิตและทักษะการ
ท างาน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิตและทักษะการ
ท างาน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิตและทักษะการ
ท างาน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิตและทักษะการ
ท างาน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิตและทักษะการ
ท างาน 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3. อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3. อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3. อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3. อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 
 

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจ ในการ
พัฒนาตนเองเต็ม 
ตามศักยภาพ 

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจ ในการ
พัฒนาตนเองเต็ม 
ตามศักยภาพ  
เกิดแรงบันดาลใจ 

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจ ในการ
พัฒนาตนเองเต็ม 
ตามศักยภาพ  
เกิดแรงบันดาลใจ 
5. เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การบริหารจัดการชั้น
เรียน 
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    2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน หมายถึง การด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดท า
โครงการและกิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.2 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดท าและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดท าและใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1. รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดท าและใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1. รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดท าและใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1. รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดท าและใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน 
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

2. มีโครงการ และจัด
กิจกรรมเชงิสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

2. มีโครงการ และจัด
กิจกรรมเชงิสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

2. มีโครงการ และจัด
กิจกรรมเชงิสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

2. มีโครงการ และจัด
กิจกรรมเชงิสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

3. ส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

3. ส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

3. ส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

4. น าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 

4. น าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 

5. เป็นแบบอย่างที่ดี 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้น า 
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    2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา หมายถึง การด าเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจ าชั้นหรือประจ าวิชาท่ีรบัผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.3 การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
และเอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ าวิชา
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน 
การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา 

2. ใช้สารสนเทศ 
ในการเสริมสร้าง 
และพัฒนาผู้เรียน 

2. ใช้สารสนเทศ 
ในการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 

2. ใช้สารสนเทศ 
ในการเสริมสร้าง 
และพัฒนาผู้เรียน 

2. ใช้สารสนเทศ 
ในการเสริมสร้าง 
และพัฒนาผู้เรียน 

3. ให้ค าปรึกษาแก่ครูใน
สถานศึกษา ด้านการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

3. ให้ค าปรึกษาแก่ครูใน
สถานศึกษา ด้านการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

3. ให้ค าปรึกษาแก่ครูใน
สถานศึกษา ด้านการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

4. เป็นแบบอย่างที่ดี 4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นผู้น า 
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ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชพี หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ
สถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ท่ีมี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบคุคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือสว่นราชการต้นสังกัด โดยน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านที่ 3 ด้านการ
พัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนา
ตนเอง 

จัดท าแผนพัฒนาตนเอง
ที่สอดคล้องกับ 
สภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการจ าเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา 
หรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

1. จัดท าแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับ 
สภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการจ าเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา 
หรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

1. จัดท าแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับ 
สภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการจ าเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา 
หรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

1. จัดท าแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับ 
สภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการจ าเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา 
หรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

1. จัดท าแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับ 
สภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการจ าเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา 
หรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

แฟ้มเอกสาร  
หลักฐานการพัฒนา
ตนเอง 

  2. พัฒนาตนเอง 
ตามแผน 

2. พัฒนาตนเอง 
ตามแผน 

2. พัฒนาตนเอง 
ตามแผน 

2. พัฒนาตนเอง 
ตามแผน 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3. น าความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

3. น าความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

3. น าความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

 
 

4. สร้างองคค์วามรู้ใหม่
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเอง 

4. สร้างองคค์วามรู้ใหม่
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเอง 

5. เป็นแบบอย่างที่ดี 5. เป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นผู้น า 
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    3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท ใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยน าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ เข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. เข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. เข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. เข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. เข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

แฟ้มเอกสาร  
หลักฐานการพัฒนา
วิชาชีพ 

2. น าองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

2. น าองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

2. น าองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

2. น าองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3. สร้างนวัตกรรมที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. สร้างนวัตกรรมที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. สร้างนวัตกรรมที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   4. สร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
 

5. สร้างนวัตกรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

5. สร้างนวัตกรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

6. เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

6. เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

7. เป็นแบบอย่างที่ดี 7. เป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นผู้น า 
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 การด าเนินการในช่วงเปล่ียนผ่าน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งครู ซึ่งยังมไิด้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและด าเนินการ
เกี่ยวกับ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว21/2560 มีผลบังคับใช้ ให้ประเมินด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านที่ 3 ด้านการ
พัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนา
ตนเอง 

    มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิด
ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน
ใน 4 รายการ ดังน้ี 

1) การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/ 
การสัมนา รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
หรือการศึกษาต่อ  
1 หลักสูตร 

2) การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 1 เรื่องต่อปี  

3) การศึกษาค้นคว้า
จากสื่อ/วิธีการอื่น ๆ  
1 ครั้งต่อปี 

4) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ  
1 ครั้งต่อปี 

    มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิด
ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน
ใน 4 รายการ ดังน้ี 

1)  การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/ 
การสัมนา รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
หรือการศึกษาต่อ  
1 หลักสูตร 

2) การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 2 เรื่องต่อปี  

3) การศึกษาค้นคว้า
จากสื่อ/วิธีการอื่น ๆ  
2 ครั้งต่อปี 

4) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ  
2 ครั้งต่อปี 

    มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิด
ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน
ใน 4 รายการ ดังน้ี 

1)  การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/ 
การสัมนา รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
หรือการศึกษาต่อ  
1 หลักสูตร 

2) การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 3 เรื่องต่อปี  

3) การศึกษาค้นคว้า
จากสื่อ/วิธีการอื่น ๆ  
3 ครั้งต่อปี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ  
3 ครั้งต่อปี 

    มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิด
ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน
ใน 4 รายการ ดังน้ี 

1) การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/ 
การสัมนา รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
หรือการศึกษาต่อ  
1 หลักสูตร 

2) การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 4 เรื่องต่อปี  

3) การศึกษาค้นคว้า
จากสื่อ/วิธีการอื่น ๆ  
4 ครั้งต่อปี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ  
4 ครั้งต่อปี 

    มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิด
ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน
ใน 4 รายการ ดังน้ี 

1)  การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/ 
การสัมนา รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
หรือการศึกษาต่อ  
1 หลักสูตร 

2) การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 5 เรื่องต่อปี  

3) การศึกษาค้นคว้า
จากสื่อ/วิธีการอื่น ๆ  
5 ครั้งต่อปี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ  
5 ครั้งต่อปี 

ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
1) ใบรับรองการผ่าน
การทดสอบความรู้จาก
สถาบันทางวิชาการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/
ใบรับรอง/โล่/รางวัล 
หลักฐานการศึกษาต่อ 
3) หนังสือเชิญ/ค าสั่ง/
หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
4) เอกสารทางวิชาการที่
ศึกษา 
5) ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ 
6) เอกสาร หลักฐาน 
อื่น ๆ เพ่ิมเติม  
ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    3.1 การพัฒนา
วิชาชีพ 

    มีการประมวลความรู้
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ เป็น
เอกสารทางวิชาการ 
(แบบฝึกประสบการณ์/ 
แบบฝึกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  
2 เรื่องต่อปี และ
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน / ปรับ
พฤติกรรม/แก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน
ครบทั้ง 2 เรื่องต่อป ี

    มีการประมวลความรู้
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ เป็น
เอกสารทางวิชาการ 
(แบบฝึกประสบการณ์/ 
แบบฝึกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  
3 เรื่องต่อปี และ
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน / ปรับ
พฤติกรรม/แก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน
ครบทั้ง 3 เรื่องต่อป ี

    มีการประมวลความรู้
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ เป็น
เอกสารทางวิชาการ 
(แบบฝึกประสบการณ์/ 
แบบฝึกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  
4 เรื่องต่อปี และ
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน / ปรับ
พฤติกรรม/แก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน
ครบทั้ง 4 เรื่องต่อป ี

    มีการประมวลความรู้
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ เป็น
เอกสารทางวิชาการ 
(แบบฝึกประสบการณ์/ 
แบบฝึกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  
5 เรื่องต่อปี และ
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน / ปรับ
พฤติกรรม/แก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน
ครบทั้ง 5 เรื่องต่อป ี

    มีการประมวลความรู้
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ เป็น
เอกสารทางวิชาการ 
(แบบฝึกประสบการณ์/ 
แบบฝึกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/ 
กรณีศึกษา ฯลฯ)  
6 เรื่องต่อปี และ
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน / ปรับ
พฤติกรรม/แก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน
ครบทั้ง 6 เรื่องต่อป ี

ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
1) เอกสารทางวิชาการ 
(แบบฝึกประสบการณ์/ 
แบบฝึกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/ 
กรณีศึกษา ฯลฯ) 
2) บันทึกร่องรอยการใช้
เอกสารทางวิชาการ 
(แบบฝึกประสบการณ์/ 
แบบฝึกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/ 
กรณีศึกษา ฯลฯ) จัดท า
ข้ึนในการจัดการเรียนรู้ 
3) เอกสาร หลักฐาน
เพ่ิมเติมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

 


