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3.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู หรือต าแหน่งครูในวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 

3.2.1 การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 
ทั้งนี ้ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.จ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนีด้้วย 

3.2.2 การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ   ต้องมี
ชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.จ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนีด้้วย และในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอ
เลื่อนวิทยฐานะนี้จะต้องมีชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้น 

3.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  

3.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

3.5 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง     
5 ปีการศึกษาติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ  

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า    
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

ข้อ 4  ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องผ่านการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ทุกวิทยฐานะ ต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพิจารณา

จากผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

4.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากต้องผ่าน
การประเมินผลงานตามข้อ 4.1 แล้ว ต้องผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการวิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงเป็นผลงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
และไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว ดังนี้ 

4.2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน 
หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง  ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็น
งานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายการ 

 
 /4.2.2. วิทยฐานะ.. 
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4.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจาก การมีส่วนร่วม  
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) หรือผลงานทางวิชาการ     
ในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแกป้ัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายการ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง
ครู จ าแนกตามระดับคุณภาพ แนบท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 5 ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ทีข่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้รับการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประเมินผลงาน ดังนี้ 

5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกวิทยฐานะ โดยมีคณะกรรมการที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ ผู้ด ารงต าแหน่งครู
รายงานและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา 

กรณีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ 
ก.จ.จ. แต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม       
เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทน 

กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีวิทยฐานะต ่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ ก.จ.จ. แต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดนั้น  ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมิน สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

5.2 ให้ ก.จ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ     
ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ     
ในสาขาวิชาที่จะตรวจประเมิน หรือตามที่ ก.จ. ก าหนด จ านวน 3 คน ต่อผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ 1 ราย เพ่ือท า
หน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการ 

6. วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูได้รับการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเอง        
และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้ 

6.1 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูจัดท ารายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน รายปีการศึกษา (วฐ.2) เสนอผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

6.2 ให้ผู้ประเมินประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าร งต าแหน่งครู  
เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อให้ 

 
 

/ค าแนะน า ... 
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ค าแนะน าและพัฒนา และการประเมินภาคเรียนที่ 2 ให้ประเมินในภาพรวมทั้งปี ซึ่งหากมีการประเมินทุกตัวชี้วัด
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดในข้อ 7 สามารถน าผลการประเมินดังกล่าวไปเสนอขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะได้ 

6.3 ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ ง  
กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้ประเมิน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้นั้นมีความเห็นไม่สอดคล้อง กับ            
ผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมินเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของ    
ปีการศึกษานั้น และเม่ือได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 ข้อ 7 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้ จะต้องมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษา ก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.จ. ก าหนด ดังนี้ 

7.1 วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ 
7.1.1 วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 
(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมิน     

ไม่ต ่ากว่าระดับ 2 และ 
(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ แต่ละด้านต้องมีผลการประเมินไม่ต า่กว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ตัวชี้วัด 
7.1.2 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 
(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมิน     

ไม่ต ่ากว่าระดับ 3 และ 
(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ไม่ต ่ากว่าระดับ 2 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 
7.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

7.2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมิน      
ไม่ต ่ากว่าระดับ 4 และ 

(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ไม่ต ่ากว่าระดับ 3 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 
และ 

(3) ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75 
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7.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่า
ระดับ 5 และ 

(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ไม่ต ่ากว่าระดับ 4 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า         
3 ตัวชี้วัด และ 

 (3) ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
ข้อ 8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ให้มีการเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

ผลการประเมิน ดังนี้ 
8.1 วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ ให้ ก.จ.จ. เป็นผู้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบผลการประเมิน และก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่ เ กิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ ์โดยให้บันทึกการรับไว้เป็นหลักฐาน 

8.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ก.จ. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ      
ผลการประเมิน และก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะ          
ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มี การปรับปรุงผลงานทางวิชาการและต่อมาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์การตัดสินตามข้อ 7 ให้ ก.จ. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานและ
ก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้ง
หลังสุด 

ข้อ 9 ขั้นตอนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
9.1 ให้ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครู ทุกปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งครู และบันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
สายงานการสอน รายปีการศึกษา (วฐ.2) 

9.2 ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 โดยให้ยื่นค าขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

9.2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ยื่นเอกสาร
จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 

(1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
(2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 

จ านวน 5 ปีการศึกษา 
(3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง

การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook 
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 (4) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตร
ผ่านการพัฒนา เป็นต้น 

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน ตาม (2) และ (3) ต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ ๆ  ให้ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

9.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ยื่นเอกสารจ านวน  4 ชุด  
ดังนี้ 

(1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) 
(2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 

จ านวน 5 ปีการศึกษา 
(3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง

การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook 
(4) ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก าหนด 
 (5) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน 

วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น 
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน ตาม (2) และ (3) ต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ ๆ  ให้ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน 
9.3 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

9.3.1 ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ให้ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 9.2.1 ต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า        
6 เดือน 

9.3.2 ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นค าขอ
เลื่อนวิทยฐานะ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 9.2.2 ต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และถงึส านักงาน ก.จ. ก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า  6  เดือน 

9.4 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
9.4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามข้อ 3 
9.4.2 ให้สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะในแต่ละปีการศึกษา รวม 5 ปีการศึกษา ตามที่ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายงานตามแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) และบันทึกลงในแบบสรุปผลการ
ตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู รวม 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

9.4.3 ส่งเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.2.1 (1) (3) และ (4) ข้อ 9.2.2 (1) (3) 
(4) และ (5) แล้วแต่กรณี และแบบสรุปผลการประเมินตามข้อ 9.4.2 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9.5 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามที่สถานศึกษาส่งมา และให้ความเห็นในแบบค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) แล้วจัดส่ง
เอกสารหลักฐานดังกล่าวเสนอ ก.จ.จ. พิจารณา 
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9.6 การด าเนินการพิจารณาของ ก.จ.จ. 

9.6.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
(1) กรณีท่ี ก.จ.จ. มีมตเิห็นชอบผลการประเมิน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอ
เลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

(2) กรณีท่ี ก.จ.จ. มีมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมินให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ 

9.6.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(1) กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ไปยังส านักงาน ก.จ. ภายใน 30 วัน   นับแต่วันที่ ก.จ.จ.     
มีมติ ประกอบด้วย 

- ค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) 
- สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
- มติ ก.จ.จ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก าหนด 

                                            ทั้งนี ้ส านักงาน ก.จ.อาจเรียกให้จัดส่ งเอกสารหลักฐานอ่ืนเพิ่มเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 (2) กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.จ. 
ก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมิน และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ 

9.7 การพิจารณาผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
9.7.1 ก.จ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจประเมิน จ านวน 3 คน ต่อผู้เสนอขอเลื่อน      
วิทยฐานะ จ านวน 1 ราย 

9.7.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.จ. ก าหนด จากคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน โดยผลงานทางวิชาการต้องอยู่ ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ 
และ ก.จ. มีมติให้ปรับปรุง ก็ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานวิชาการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก 
ภายใน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ ส านักงาน ก.จ. แจ้งมติให้ทราบ ทั้งนี้ เมื่อผู้ขอเลื่อน        
วิทยฐานะปรับปรุงผลงานทางวิชาการแล้ว ให้น าส่งส านักงาน ก.จ. เสนอคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

9.7.3 กรณีผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

9.7.4 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงาน
ทางวิชาการมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน   อาจให้ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ  

 

/มาน าเสนอ ... 
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มาน าเสนอกระบวนการและวิธีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  
อาจไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ 

9.7.5 กรณีท่ี ก.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ
ครู เชี่ยวชาญ   ให้ส านักงาน  ก.จ. แจ้งมติไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เ พื่อด า เนินการต่อไป 
ส าหรับผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน ก.จ. น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และนายกรัฐมนตรี น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

9.7.6 กรณีท่ี ก.จ. มีมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ให้ส านักงาน ก.จ. 
แจ้งมติพร้อมทั้งข้อสังเกตไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือน าเสนอ ก.จ.จ. และแจ้งผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะทราบ
ต่อไป 

9.8 การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
9.8.1 วิทยฐานะครูช านาญการ 
 กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงาน และผู้ขอมีวิทยฐานะ

ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม 
ก็ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า และได้รับเงินวิทยฐานะครูช านาญการ ทั้งนี้ มีผลการแต่งตั้ง 
ได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอมีวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  

9.8.2 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงาน และผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ            
ครูช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือถ้าไม่มีขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า และได้รับเงินวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ทั้งนี้ มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

9.8.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 กรณีท่ี ก.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงาน และผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม    
ก็ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า และได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ มีผลการแต่งตั้งได้
ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะ ผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 
ให้มีผลการแต่งตั้งไดไ้ม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

9.8.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 กรณีที่  ก.จ. มีมติ เห็นชอบผลการป ร ะ เ มิน ผ ล ง า น  แ ล ะผู ้ข อ เ ลื ่อ น     

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด   ให้ส านักงาน ก.จ.  น าเสนอรัฐมนตรีว่าการ  
 

/ กระทรวงมหาดไทย… 
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3.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู หรือต าแหน่งครูในวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 

3.2.1 การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 
ทั้งนี ้ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.จ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนีด้้วย 

3.2.2 การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ   ต้องมี
ชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.จ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนีด้้วย และในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอ
เลื่อนวิทยฐานะนี้จะต้องมีชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้น 

3.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  

3.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

3.5 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง     
5 ปีการศึกษาติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ  

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า    
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

ข้อ 4  ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องผ่านการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ทุกวิทยฐานะ ต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพิจารณา

จากผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

4.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากต้องผ่าน
การประเมินผลงานตามข้อ 4.1 แล้ว ต้องผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการวิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงเป็นผลงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
และไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว ดังนี้ 

4.2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน 
หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง  ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็น
งานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายการ 

 
 /4.2.2. วิทยฐานะ.. 
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4.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจาก การมีส่วนร่วม  
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) หรือผลงานทางวิชาการ     
ในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแกป้ัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายการ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง
ครู จ าแนกตามระดับคุณภาพ แนบท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 5 ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ทีข่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้รับการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประเมินผลงาน ดังนี้ 

5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกวิทยฐานะ โดยมีคณะกรรมการที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ ผู้ด ารงต าแหน่งครู
รายงานและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา 

กรณีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ 
ก.จ.จ. แต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม       
เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทน 

กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีวิทยฐานะต ่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ ก.จ.จ. แต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดนั้น  ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมิน สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

5.2 ให้ ก.จ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ     
ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ     
ในสาขาวิชาที่จะตรวจประเมิน หรือตามที่ ก.จ. ก าหนด จ านวน 3 คน ต่อผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ 1 ราย เพ่ือท า
หน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการ 

6. วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูได้รับการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเอง        
และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้ 

6.1 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูจัดท ารายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน รายปีการศึกษา (วฐ.2) เสนอผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

6.2 ให้ผู้ประเมินประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าร งต าแหน่งครู  
เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อให้ 
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ค าแนะน าและพัฒนา และการประเมินภาคเรียนที่ 2 ให้ประเมินในภาพรวมทั้งปี ซึ่งหากมีการประเมินทุกตัวชี้วัด
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดในข้อ 7 สามารถน าผลการประเมินดังกล่าวไปเสนอขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะได้ 

6.3 ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ ง  
กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้ประเมิน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้นั้นมีความเห็นไม่สอดคล้อง กับ            
ผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมินเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของ    
ปีการศึกษานั้น และเม่ือได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 ข้อ 7 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้ จะต้องมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษา ก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.จ. ก าหนด ดังนี้ 

7.1 วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ 
7.1.1 วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 
(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมิน     

ไม่ต ่ากว่าระดับ 2 และ 
(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ แต่ละด้านต้องมีผลการประเมินไม่ต า่กว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ตัวชี้วัด 
7.1.2 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 
(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมิน     

ไม่ต ่ากว่าระดับ 3 และ 
(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ไม่ต ่ากว่าระดับ 2 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 
7.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

7.2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมิน      
ไม่ต ่ากว่าระดับ 4 และ 

(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ไม่ต ่ากว่าระดับ 3 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 
และ 

(3) ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75 
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7.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

(1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่า
ระดับ 5 และ 

(2) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ไม่ต ่ากว่าระดับ 4 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า         
3 ตัวชี้วัด และ 

 (3) ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
ข้อ 8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ให้มีการเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

ผลการประเมิน ดังนี้ 
8.1 วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ ให้ ก.จ.จ. เป็นผู้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบผลการประเมิน และก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่ เ กิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ ์โดยให้บันทึกการรับไว้เป็นหลักฐาน 

8.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ก.จ. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ      
ผลการประเมิน และก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะ          
ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มี การปรับปรุงผลงานทางวิชาการและต่อมาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์การตัดสินตามข้อ 7 ให้ ก.จ. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานและ
ก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้ง
หลังสุด 

ข้อ 9 ขั้นตอนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
9.1 ให้ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครู ทุกปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งครู และบันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
สายงานการสอน รายปีการศึกษา (วฐ.2) 

9.2 ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 โดยให้ยื่นค าขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

9.2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ยื่นเอกสาร
จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 

(1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
(2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 

จ านวน 5 ปีการศึกษา 
(3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง

การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook 
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 (4) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตร
ผ่านการพัฒนา เป็นต้น 

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน ตาม (2) และ (3) ต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ ๆ  ให้ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

9.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ยื่นเอกสารจ านวน  4 ชุด  
ดังนี้ 

(1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) 
(2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 

จ านวน 5 ปีการศึกษา 
(3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง

การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook 
(4) ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก าหนด 
 (5) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน 

วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น 
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน ตาม (2) และ (3) ต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ ๆ  ให้ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน 
9.3 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

9.3.1 ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ให้ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 9.2.1 ต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า        
6 เดือน 

9.3.2 ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นค าขอ
เลื่อนวิทยฐานะ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 9.2.2 ต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และถงึส านักงาน ก.จ. ก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า  6  เดือน 

9.4 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
9.4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามข้อ 3 
9.4.2 ให้สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะในแต่ละปีการศึกษา รวม 5 ปีการศึกษา ตามที่ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายงานตามแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) และบันทึกลงในแบบสรุปผลการ
ตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู รวม 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

9.4.3 ส่งเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.2.1 (1) (3) และ (4) ข้อ 9.2.2 (1) (3) 
(4) และ (5) แล้วแต่กรณี และแบบสรุปผลการประเมินตามข้อ 9.4.2 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9.5 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามที่สถานศึกษาส่งมา และให้ความเห็นในแบบค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) แล้วจัดส่ง
เอกสารหลักฐานดังกล่าวเสนอ ก.จ.จ. พิจารณา 
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9.6 การด าเนินการพิจารณาของ ก.จ.จ. 

9.6.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
(1) กรณีท่ี ก.จ.จ. มีมตเิห็นชอบผลการประเมิน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยก าหนดวันที่มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอ
เลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

(2) กรณีท่ี ก.จ.จ. มีมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมินให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ 

9.6.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(1) กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ไปยังส านักงาน ก.จ. ภายใน 30 วัน   นับแต่วันที่ ก.จ.จ.     
มีมติ ประกอบด้วย 

- ค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) 
- สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
- มติ ก.จ.จ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก าหนด 

                                            ทั้งนี ้ส านักงาน ก.จ.อาจเรียกให้จัดส่ งเอกสารหลักฐานอ่ืนเพิ่มเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 (2) กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.จ. 
ก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมิน และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ 

9.7 การพิจารณาผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
9.7.1 ก.จ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจประเมิน จ านวน 3 คน ต่อผู้เสนอขอเลื่อน      
วิทยฐานะ จ านวน 1 ราย 

9.7.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.จ. ก าหนด จากคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน โดยผลงานทางวิชาการต้องอยู่ ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ 
และ ก.จ. มีมติให้ปรับปรุง ก็ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานวิชาการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก 
ภายใน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ ส านักงาน ก.จ. แจ้งมติให้ทราบ ทั้งนี้ เมื่อผู้ขอเลื่อน        
วิทยฐานะปรับปรุงผลงานทางวิชาการแล้ว ให้น าส่งส านักงาน ก.จ. เสนอคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

9.7.3 กรณีผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

9.7.4 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงาน
ทางวิชาการมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน   อาจให้ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ  
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มาน าเสนอกระบวนการและวิธีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  
อาจไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ 

9.7.5 กรณีท่ี ก.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ
ครู เชี่ยวชาญ   ให้ส านักงาน  ก.จ. แจ้งมติไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เ พื่อด า เนินการต่อไป 
ส าหรับผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน ก.จ. น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และนายกรัฐมนตรี น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

9.7.6 กรณีท่ี ก.จ. มีมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ให้ส านักงาน ก.จ. 
แจ้งมติพร้อมทั้งข้อสังเกตไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือน าเสนอ ก.จ.จ. และแจ้งผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะทราบ
ต่อไป 

9.8 การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
9.8.1 วิทยฐานะครูช านาญการ 
 กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงาน และผู้ขอมีวิทยฐานะ

ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม 
ก็ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า และได้รับเงินวิทยฐานะครูช านาญการ ทั้งนี้ มีผลการแต่งตั้ง 
ได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอมีวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  

9.8.2 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  กรณีที่ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงาน และผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ            
ครูช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือถ้าไม่มีขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า และได้รับเงินวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ทั้งนี้ มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ.จ. ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

9.8.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 กรณีท่ี ก.จ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงาน และผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม    
ก็ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า และได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ มีผลการแต่งตั้งได้
ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะ ผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 
ให้มีผลการแต่งตั้งไดไ้ม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.จ. ได้รับผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

9.8.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 กรณีที่  ก.จ. มีมติ เห็นชอบผลการป ร ะ เ มิน ผ ล ง า น  แ ล ะผู ้ข อ เ ลื ่อ น     

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษผ่านการพัฒนาตามที่ ก.จ. ก าหนด   ให้ส านักงาน ก.จ.  น าเสนอรัฐมนตรีว่าการ  
 

/ กระทรวงมหาดไทย… 
 
 





 

 

 
แนวปฏิบัติการดําเนินการประเมินผลงานขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงครู  

เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน 
 

แนบทายประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  จังหวัดขอนแกน   
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผลงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน พ.ศ. 2561  

                  ----------------------------------------------------- 
กรณีผูดํารงตําแหนงครูไดยื่นคําขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี 

ก.จ.จ. กําหนดไวเดิมกอนวันท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ใชบังคับ แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขเดิมนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

กรณีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิมหรือตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขนี้ในครั้งตอไป  

1.ใหผูประสงคจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิม สามารถยื่น    
คําขอ เลื่อนวิทยฐานะ ได 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ดังนี้ 

1.1 กรณีคําขอรับการประเมินท่ียื่นไวเดิมไดรับการอนุมัติ และในวันท่ีมีหนังสือแจงมติ 
มีคุณสมบัติครบท่ีจะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปไดอยูแลว ใหยื่นคําขอรับการประเมินภายใน 1 ป นับแตวันท่ีมี
หนังสือแจงมตินั้น แตหากวันท่ีมีหนังสือแจงมติดังกลาว ยังมีคุณสมบัติไมครบท่ีจะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป     
ใหยื่นคําขอรับการประเมินภายใน 1 ป นับแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบ 

1.2 กรณีคําขอรับการประเมินท่ียื่นไวเดิมไมไดรับการอนุมัติ ใหยื่นคําขอรับการประเมิน 
ไดภายใน 1 ป นับแตวันท่ีมีหนังสือแจงมติ 

2. กรณีผูดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ใชบังคับ หากมีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิมและตามหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ดวย ใหยื่นคําขอรับการประเมินได      
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขใดหลักเกณฑและเง่ือนไขหนึ่ง เพียงหลักเกณฑและเง่ือนไขเดียว 

กรณีท่ีไดยื่นคําขอรับการประเมินมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิม 
กอนวันท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ใชบังคับ แตการดําเนินการพิจารณายังไมแลวเสร็จ หากผูนั้นประสงคจะยื่น  
คําขอรับการประเมินตามหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ ใหมีหนังสือแจงยกเลิกคําขอตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิม 
โดยยื่นตอองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือรายงานให ก.จ.จ. ทราบ 

3. กรณีผูดํารงตําแหนงครูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะท่ีจะขอรับการประเมิน            
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิมอยูกอนวันที่หลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ใชบังคับ หากประสงคจะขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิม ใหสามารถยื่นคําขอไดภายใน 1 ป นับแตวันท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไข
นี้ใชบังคับ 

4. กรณีผูดํารงตําแหนงครูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะท่ีจะขอรับการประเมิน             
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิมตั้งแตวันท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ใชบังคับเปนตนไป หากประสงคจะขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิม ใหสามารถยื่นคําขอไดภายใน 1 ป นับแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบ 

5. ผูดํารงตําแหนงครู ตั้งแตวันท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ใชบังคับเปนตนไป การ
ดําเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้  

 
/6. ผู ท่ี ไดยื่นคําขอ ... 
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6. ผู ที่ ไดยื ่น คําขอรับการประเมินตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดิม ในชวงระยะเวลา

เปลี่ยนผานไปแลว  หรือมิไดยื่นคําขอรับการประเมินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 1 ขอ 3 และขอ 4   
ของแนวปฏิบัติ  การดําเนินการในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน แลวแตกรณี การดําเนินการขอมีหรือเลื่อน      
วิทยฐานะตอไป  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขนี้ 

7. ในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน หากผูดํารงตําแหนงครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขนี้  ขอ 3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงครู และขอ 3.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แตคุณสมบัติตามขอ 3.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ขอ 3.4 การพัฒนา และขอ 3.5 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีไมเปนไปตามท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไขกําหนดไว หากประสงคจะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขนี้ และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ใหนําไปใชในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได 

7.1 มีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตําแหนงหรือวิทยฐานะท่ีดํารงอยูในปจจุบัน 
ยอนหลังเปนเวลา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ ดังนี้ 

(1) การขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการหรือ เลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ ตองมีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าตามท่ี ก.จ. กําหนด และตองมีภาระงานสอนสะสมยอนหลัง     
เปนเวลา 5 ป รวมกันไมนอยกวา 4,000 ชั่วโมง 

(2) การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมี
ภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ี ก.จ. กําหนด และตองมีภาระงานสอนสะสมยอนหลัง เปนเวลา   
5 ป รวมกันไมนอยกวา 4,500 ชั่วโมง 

7.2 ผานการพัฒนาตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.จ. กําหนด 
7.3 มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี สายงานการสอน ในชวงระยะเวลายอนหลัง   

5 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันสิ้นปการศึกษากอนวันท่ียื่นคําขอ ท้ังนี้ ใหผูขอรับการประเมินรายงานผลงาน    
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีเปนรายปการศึกษายอนหลัง 5 ปการศึกษา และรับรองขอมูลดังกลาว ตามแบบ
รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2) 

8. ผูขอรับการประเมินท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานท่ัวไปนี้กําหนดไวตามแนวปฏิบัติการ
ดําเนินการในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน หากประสงคจะขอรับการประเมินตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ ใหดําเนินการ
ดังนี้ 

8.1 วิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ใหผูขอรับการประเมินยื่นคําขอตอสถานศึกษา พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือประกอบการพิจารณา จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 
(1) คําขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู (วฐ.1) 
(2) รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2) จํานวน 5 ปการศึกษา โดยแยกรายงานเปนรายปการศึกษา 
(3) เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ตารางสอน คําสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตร

ผานการพัฒนา เปนตน 
8.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ใหผูขอรับการประเมินยื่นคําขอตอสถานศึกษา พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

(1) คําขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู (วฐ.1) 
 

/(2) รายงานผลงาน ... 
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(2) รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2) จํานวน 5 ปการศึกษา โดยแยกรายงานเปนรายป
การศึกษา 

(3) ผลงานทางวิชาการ จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ ตามท่ี ก.จ. กําหนด 
(4) เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  เชน  ตารางสอน  คําสั่งมอบหมายงาน 

 วุฒิบัตรผานการพัฒนา เปนตน 
9. การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สําหรับผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในปท่ีขอ 
 9.1 ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการและเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ใหยื่น       

คําขอรับการประเมินพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 8.1 ตอสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงองคการบริหารสวนจังหวัด กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

 9.2 ผูขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 8.2 ตอสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ถึงสํานักงาน ก.จ. กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

10. การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีใหดําเนินการ ดังนี้ 
 10.1 ใหผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของ       

ผูขอรับการประเมินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการดําเนินการในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน ขอ 7 
 10.2 ใหผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ดําเนินการประเมินผลงานท่ี

เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูขอรับการประเมิน โดยแยกประเมินเปนรายปการศึกษา รวม 5 ปการศึกษา และ
บันทึก ลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตําแหนงครู (วฐ.3) 

 10.3 ใหผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนา ท่ี แจงผลการประเมินผลงาน
ใหผูขอรับการประเมินทราบ กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับผลการประเมินผลงานนั้น ใหเปดโอกาส   
ใหชี้แจง หากผูประเมินผลงานพิจารณาแลวเห็นวา ผลการประเมินถูกตองตรงตามความเปนจริงแลว แต   
ผูนั ้นมีความเห็นไมสอดคลองกับผูประเมินผลงาน ใหผูประเมินผลงานแจงไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด    
เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงาน เม่ือไดขอยุติเปนประการใดใหถือเปนอันสิ้นสุด 

11. ใหผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีสงคําขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และแบบ
สรุปผลการประเมินตามขอ 10.2 พรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

12. ผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี เกณฑการตัดสิน การใหความเห็นชอบ
ผลการประเมินผลงาน การพิจารณาดําเนินการของ ก.จ.จ. การพิจารณาผลงานทางวิชาการ และการแตงตั้งใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานท่ัวไปนี้ 

13. เม่ือประกาศใชมาตรฐานท่ัวไปนี้แลว หากมีผูยื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐาน
ทั่วไปเดิมตามแนวปฏิบัติการดําเนินการในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานนี้ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
และสํานักงาน ก.จ. แลวแตกรณี จัดทําบัญชีผูยื่นขอรับการประเมินดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย  

14. กรณีท่ีไมเปนไปตามแนวปฏิบัติการดําเนินการในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานนี้       
ใหเสนอ ก.จ. พิจารณา แลวแตกรณี 

 
 

 



 
กําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด สายงานการสอน 
 

แนบทายประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  จังหวัดขอนแกน   
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผลงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน พ.ศ. 2561  

                  ----------------------------------------------------- 

                เพ่ือใหการประเมินผลงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงครู  

เปนไปตามหลักการและเจตนารมณของกฎหมาย  รวมถึงมีการสั่งสมความชํานาญ  ความเชี่ยวชาญในการจัด   

การเรียนการสอน  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

และมีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ในอันท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสงผล       

ถึงคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง  ดังนั้น  ก.จ.จ.  จึงไดกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด สายงานการสอน  เพ่ือใชเปนคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะสูงข้ึน  ดังนี้ 
1. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน  งานสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู  การมีสวนรวมในชุมชน  การเรียนรูทางวิชาชีพ  และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 
  1.1  ชัว่โมงสอนตามตารางสอน   
         (1)  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาพิเศษ  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงสอนในวิชา/

สาขา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีกําหนดไวตามหลักสูตร  การจัดประสบการณการเรียนรู  กิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพ
ผูเรียน 

 (2)  ระดับอาชีวศึกษา  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงสอนท่ีกําหนดไวตามหลักสูตร ในระดับ 
ปวช.  ปวส. และหรือหลักสูตรระยะสัน้ 
  1.2  งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  และการมีสวนรวมในชุมชน  การเรียนรูทางวิชาชีพ  รวมท้ังงาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  เชน  งานวิชาการ  งานบุคคล  งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป เปนตน 
   1.3  งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบายและ
จุดเนนของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  และองคการบริหารสวนจังหวัด   
        2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงครู ท่ีจะขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงข้ึน  ตองมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน  ตามขอ 1.1  ดังนี้ 
   2.1  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาพิเศษ   
 

ระดับการศึกษา ช่ัวโมงสอนตามตาราง 
1. ปฐมวัย ไมต่ํากวา  6  ชั่วโมง/สัปดาห 
2. ประถมศึกษา  
    (รวมโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) 

ไมต่ํากวา  12  ชั่วโมง/สัปดาห 

3. มัธยมศึกษาศึกษา  
    (รวมโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) 

ไมต่ํากวา  12  ชั่วโมง/สัปดาห 

4. การศึกษาพิเศษ   
    4.1  เฉพาะความพิการและศูนยการศึกษาพิเศษ   
    4.2  ศึกษาสงเคราะหและราชประชานุเคราะห 

 
ไมต่ํากวา  6  ชั่วโมง/สัปดาห 
ไมต่ํากวา  12  ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 



  
 

 
 

                     2.2  ระดับอาชีวศึกษา   
 

ระดับการศึกษา ช่ัวโมงสอนตามตาราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1. ปฏิบัติการสอน 

 
 

ไมต่ํากวา  12  ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 
ไมต่ํากวา  216  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

2. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาแผนกวิชา หรือหัวหนางาน ไมต่ํากวา  6  ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 
ไมต่ํากวา  108  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

3. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีปรึกษา ไมต่ํากวา  10  ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 
ไมต่ํากวา  180  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

4. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาท่ีครูพ่ีเลี้ยง  ซ่ึงตองดูแลนักเรียนท่ีหอพัก  
    ของสถานศึกษา 

ไมต่ํากวา  6  ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 
ไมต่ํากวา  108  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

4. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาท่ีบริการงานวิชาชีพ  อบรมวิชาชีพสูชุมชน 
    ครูนิเทศในระบบทวิภาคี  ครูนิเทศการฝกงาน 

ไมต่ํากวา  6  ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 
ไมต่ํากวา  108  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
 



 

แบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา................................ 

 

 

ช่ือผูรับการประเมิน นาย/นาง/นางสาว.......................................................................นามสกุล............................................................ 

ตําแหนงครู ตําแหนงเลขท่ี.....................................วิทยฐานะ                 

 ไมมีวิทยฐานะ 
 ครูชํานาญการ 
 ครูชํานาญการพิเศษ     
 ครูเช่ียวชาญ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ...............ข้ัน............อัตรา................................บาท 

สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา........................................................สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ.)................................................................... 

อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด.................................................... 

 

 

 



 
คําช้ีแจง วิธีการประเมินแตละตัวช้ีวัดใหดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ใหผูดํารงตําแหนงครูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พรอมท้ังใหแนบเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการสถานศึกษาดวย 
  2. ใหผูดํารงตําแหนงครูบันทึกระดับคุณภาพท่ีไดในตารางสรุปผลการประเมินกรณีตัวช้ีวัดใดมีผลการประเมินต่ํากวาระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไมครบถวน
ตามระดับคุณภาพ ไมใหคะแนนสําหรับตัวช้ีวัดนั้น  

 ตารางสรุปผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.ดานการจัดการเรียนการสอน 

   1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     เกณฑการตัดสิน 

  วิทยฐานะครูชํานาญการ 

       (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 2 

       (2) ดานท่ี 2 - 3 แตละดานตองไดไมต่ํากวา

ระดับ 2 ไมนอยกวา 1 ตัวชี้วัด 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

     (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 3 

     (2) ดานท่ี 2 - 3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวา

ระดับ 2 และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด 

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

     (1 ) ดานท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 4 

      (2 ) ดานท่ี 2 - 3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวา

ระดับ 3 และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด 

   1.2 การจัดการเรียนรู 

         1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

     

         1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัด 

การศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัด

ประสบการณ 

     

1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู      

1.2.4 คุณภาพผูเรียน      

 1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง  

การศึกษาและแหลงเรียนรู 

     

 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      

 1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      

 
 



 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 5 

 (2) ดานท่ี 2 - 3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 4 

      และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวชีว้ัด 

   2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน      

   2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจํา 

ชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
มีการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู 

1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ 
1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
1.2.4 คุณภาพผูเรียน 

1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

 2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

3. ดานการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ             
ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบท่ีหลากหลาย และเหมาะสมเนนผูเรียนเปนสําคัญ          
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ  

  1.1  การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเพ่ือจัดทําคําอธิบาย
รายวิชา หนวยการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐาน รองรอย 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

ดานท่ี 1 ดานการจัด   
 การเรียนการสอน 
 1.1 การสรางและ 
หรือพัฒนาหลักสูตร 

1. วิ เคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรูและ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู และนําไปจัดทํา
รายวิชา และหนวยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการ เ รี ยนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู 

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด และหรือ 
ผลการเรียนรูและนําไป
จัดทํารายวิชา และหนวย
การเรียนรูใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู 

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด และหรือ 
ผลการเรียนรู และนําไป
จัดทํารายวิชา และหนวย
การเรียนรูใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู 

1. วิ เคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการ เ รี ยนรู 
และตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรูและนําไปจัดทํา
รายวิชา และหนวยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการ เ รี ยนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู 

1. วิ เคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการ เ รี ยนรู 
และตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู และนําไปจัดทํา
รายวิชา และหนวยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ
ม าต ร ฐ านการเรี ยนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู 

1) หลักสูตรกลุมสาระ 
การเรียนรู/รายวิชาท่ีสอน 
2) หนวยการเรียนรูของ 
รายวิชาท่ีสอน 
3) หลักฐานการประเมินผล 
การใชหลักสูตรกลุมสาระ 
การเรียนรู/รายวิชาท่ีสอน 
4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล  
คําสั่ง หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 2. รวมพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา และหนวยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ผู เ รี ย น ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3 .  มีส วน ร วม ในการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช
หลักสูตร 

2 .  พัฒนาหลั ก สู ต ร
รายวิชา และหนวยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ผู เ รี ยนท อง ถ่ิน  และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3. รวมประเมินผลการ
ใชหลักสูตร และนําผล
การปร ะ เ มินการ ใ ช
หลักสูตรมาปรับปรุง 
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 

2. ปรับประยุกตหลักสูตร
รายวิชา และหนวยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ผู เ รี ย น ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3 .  ประ เ มินผลการ ใช
หลักสูตรอยางเปนระบบ 
และนําผลการประเมิน 
การใชหลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 
4. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานหลักสูตร 

2. ปรับประยุกตหลักสูตร
รายวิชา และหนวยการ
เรียนรูใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ผู เ รี ยนทอง ถ่ิน และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3. ประเมินผลการใช
หลักสูตรอยางเปนระบบ 
และนําผลการประเมิน
ก า ร ใ ช ห ลั ก สู ต ร ม า
ปรับปรุ ง พัฒนาให มี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนพ่ีเลี้ยงท่ีดี และหรือ
เปนท่ีปรึกษาดานหลักสูตร 

2. ปรับประยุกตหลักสูตร
รายวิชา และหนวยการ
เรี ยนรู  และสร างองค
ความรูใหม ใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ผูเรียนทองถ่ิน และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
หลักสูตรอยางเปนระบบ 
และนําผลการประเมิน
การใชหลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 
4.  เปนแบบอย าง ท่ีดี 
เป นผู นํ า  เป น พ่ี เ ลี้ ย ง 
และเปนท่ีปรึกษาดาน
หลักสูตร 
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1.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค                
โดยจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

      1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหนวยการเรียนรูท่ีสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน 
บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล
เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู และประเมินผลหนวยการเรียนรู 

 
ตัวช้ีวัด 

 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน รองรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบ
หนวยการเรียนรู 

1. ออกแบบหนวยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ทองถ่ิน และเหมาะสมกับ
ผูเรียน 
 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลอง
กับธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
 

1. ออกแบบหนวยการ
เรียนรู โดยการปรับ
ประยุกตใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ทองถ่ิน และเหมาะสม
กับผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ยวิ ธี ก ารปฏิบั ติ ท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
อยางหลากหลายและ
สามารถนําไปปฏิบัติ 
ไดจริง 

1. ออกแบบหนวยการ
เรียนรู โดยการปรับ
ประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ทองถ่ินและเหมาะสมกับ
ผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ย วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการ เ รี ยนรู
อยางหลากหลายและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

1. ออกแบบหนวยการ
เรียนรู โดยการปรับ
ประยุกตใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ทองถ่ินและเหมาะสมกับ
ผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ยวิ ธี ก ารปฏิบั ติ ท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
อยางหลากหลายและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

1. ออกแบบหนวยการ
เรียนรู โดยการปรับ
ประยุกตใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา
ทองถ่ิน และเหมาะสม
กับผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ยวิ ธี ก ารปฏิบั ติ ท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
อยางหลากหลายและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

1) หนวยการเรียนรูของ
รายวิชาท่ีสอน 
2) หลักฐานการประเมินผล
การใชหนวยการเรียนรู 
3) คําสั่ง และรองรอยการ
เปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษา 
4) หลักฐานและรองรอยอ่ืน  ๆ
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. ประเมินผลการใช 
หนวยการเรียนรู 

3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู และนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู และนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนพ่ีเลี้ยง หรือรวม
ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ดานการออกแบบหนวย
การเรียนรู 

3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู และนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยาง ท่ีดี
เปน พ่ี เลี้ ยง  และหรือ
เปนท่ีปรึกษา ดานการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู 

3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู และนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดีเปน
ผูนํา เปนพ่ีเลี้ยงและเปน
ท่ีปรึกษา ดานการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู 
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   1.2.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ 
 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนตามหนวยการเรียนรู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูลวงหนาอยางเปนระบบ 
และเปนลายลักษณอักษร 
 จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะหความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาหรือการบําบัดฟนฟูของแตละบุคคล โดยอาศัยความรวมมือจากผูปกครอง      
ครู ผูบริหาร และสหวิชาชีพ เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล ตลอดจนกําหนดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ             
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเฉพาะบุคคลอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 
 จัดทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหรือการบาํบัดฟนฟูไวลวงหนา
อยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 จัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา              
ผานกิจกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.2 จัดทําแผนการจัด 
การเรียนรู/แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล(IIP)  
/แผนการจัดประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียน 
และบริบทของสถานศึกษา 
และทองถ่ินท่ีมีองคประกอบ 
 

1. วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผู เรียน
และบริบทของสถานศึกษา 
และทองถ่ินท่ีมีองคประกอบ 

1. วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียนและ
บริบทของสถานศึกษาและ
ทองถ่ินท่ีมีองคประกอบ 
 

1. วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผู เรียน
และบริบทของสถานศึกษา 
และทองถ่ินท่ีมีองค  

1. วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผู เรียน
และบริบทของสถานศึกษา 
และทองถ่ินท่ีมีองค  

1) หลักฐานการวิเคราะห
ผูเรียน 
2) แผนการจัดการเรียนรู 
3) คําสั่ง และรองรอย การ
เปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษา 
4) หลักฐานและรองรอยอ่ืน  ๆ
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 ครบถวนตามรูปแบบท่ี
หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสั ง กัด
กําหนด และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรูและ
ผูเรียน 
 
 
 
4. มีบันทึกหลังการสอน 
ท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

ครบถวนตามรูปแบบท่ี
หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัด
กําหนด และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
และผูเรียน 
 
 
 
4. มีบันทึกหลังการสอน 
ท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและนําผลมา
พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู 

ครบถวนตามรูปแบบท่ี
หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัด
กําหนด และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ย วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ท่ี
สรางสรรค สอดคลอง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูและผูเรียน 
 
 
4. มีบันทึกหลังการสอน 
ท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและนําผลมา
ปรับประยุกตแผนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห มี
คุณภาพสูงข้ึน 

ประกอบครบถวนตาม
รู ปแบบ ท่ีหน ว ย ง าน
ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ ส ว น
ราชการตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ย วิ ธี ก า รปฏิ บั ติ ท่ี
ส ร า ง ส ร ร ค อ ย า ง
หลากหลายสอดคลอง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูและผูเรียน 
 
4. มีบันทึกหลังการสอน 
ท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและนําผลมา
ปรับประยุกตแผนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห มี
คุณภาพสูงข้ึน 

ประกอบครบถวนตาม
รูปแบบท่ีหนวยงาน
การศึกษาหรือส วน
ราชการตนสังกัดกําหนด
และสามารถนํ า ไป
ปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ ท่ี
ส ร า ง ส ร ร ค อ ย า ง
หลากหลายสอดคลอง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูและผูเรียน 
 
4. มีบันทึกหลังการสอน 
ท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและนําผลมา
ปรับประยุกตแผนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห มี
คุณภาพท่ีสูงข้ึน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   5.  เปนแบบอยาง ท่ี ดี
และให คําแนะนําดาน
การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 

5. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ
เปนท่ีปรึกษาดานการ
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 

5. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง 
และเปนท่ีปรึกษาดาน
การจัดทําแผนการจัด 
การเรียนรู 
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1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรยีนรู หมายถึง วธิีการจัดการเรยีนรูท่ีแยบยล โดยใชเครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอยางหลากหลายท่ีมีประสิทธภิาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.3 กลยุทธ 
ในการจัดการเรียนรู 

จัดการเรียนรู โดยใช
รูปแบบ เทคนิค และ 
วิธีการ ท่ีเนนการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี  
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู              
การวัดผลและประเมินผล 
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู 
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ธรรมชาติของผูเรียน 
และสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช 
รูปแบบ เทคนิค และ 
วิธีการ ท่ีเนนการปฏิบัต ิ 
มีความหลากหลาย 
ใ ช สื่ อ  น วั ต ก ร ร ม 
เทคโนโลยี การจัด 
การเรียนรู การวัดผล
และประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลอง กับ
ธรรมชาติของผูเรียน
และสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ท่ีเนนการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู              
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ธรรมชาติของผูเรียน 
และสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการท่ีเนนการปฏิบัติมี
ความหลากหลาย ใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู            
การวัดผลและประเมินผล 
ตามแผนการจดัการเรียนรู 
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู  จุดประสงค
การเรียนรูและสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน 
และสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการท่ีเนนการปฏิบัติ 
มีความหลากหลาย ใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู                
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนกา ร จั ด ก า ร
เรียนรู ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการ เ รี ยนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ธรรมชาติของผูเรียน 
และสาระการเรียนรู 
 
 
 

1) แผนการจัดการเรียนรู 
2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู และแหลง
เรียนรู 
3) หลักฐานหรือรองรอย 
การประเมินผลการใชกลยุทธ 
การจัดการเรียนรู 
4) คําสั่ง และรองรอย การเปน
พ่ีเลี้ยง และใหคําแนะนํา 
5) หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  2. ประเมินผลการใช
กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให
มีคุณภาพสูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช
กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให
มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษา 

2. ประเมินผลการใช
กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให
มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู 
ในสถานศึกษา 
 
4. กลยุทธการจัดการ
เรียนรูสามารถนําไป 
ใชไดในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

2.  ประเมินผลการใช            
กลยุทธ ในการจัดการ
เรี ยนรู และนํ าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษา 
 
4.กลยุทธ การจัดการ
เ รี ยนรู ส ามารถนํ า ไป       
ใชไดในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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1.2.4 คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู มีสมรรถนะท่ีสําคัญ            
และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.4 คุณภาพผูเรียน จํานวนผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 55 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพเปนไป
ต า ม ค า เ ป า ห ม า ย ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 60 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพเปนไป
ตามค า เป าหมาย ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 65 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพเปนไป
ต ามค า เ ป า หม าย ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 70 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพเปนไป
ต ามค า เ ป า หม าย ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 75 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพเปนไป
ตามคา เป าหมาย ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

หลักฐานแสดงผลการเรียน
ของนักเรียนรายวิชา/กลุมสาระ
การเรียนรูท่ีขอรับการประเมิน 
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1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู หมายถึง การเลือก การคัดสรร ใช สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา   
และแหลงเรียนรู เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.3 การสรางและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู 

เลือกใชและหรือพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา และแหลงเรียนรู 
นําไปใชในการจัดการเรียนรู
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู เ รี ย น
สอดคลองกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐ านการ เ รี ยนรู 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 
และจุดประสงคการเรียนรู 

1. คัดสรรและหรือพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรี ยนรู  นํ าไปใช ในการ
จัดการเรียนรู เหมาะสม
กับผูเรียน สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือ
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู 
 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวั ตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู  นําไปใช ในการ
จัดการเรียนรู เหมาะสม
กับผูเรียน สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู และ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู  นําไปใช ในการ
จัดการเรียนรู เหมาะสม
กับผูเรียน สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือ
ผลการ เ รี ยนรู  และ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู  นําไปใช ในการ
จัดการเรียนรู เหมาะสม
กับผูเรียน สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือ
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล ง
เรียนรู 
2) หลักฐาน รองรอย 
การประเมินผลและหรือ
ปรับปรุ งสื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรู 
3) หลักฐาน รองรอย การนํา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
การเรียนรูไปประยุกตใชใน
สถานศึ กษา ท่ี มี บ ริ บ ท
ใกลเคียง 
4) หลักฐานและรองรอย
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน รองรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3 .  ส า ม า ร ถ นํ า สื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู ไปปรับประยุกตใช
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี มี
บริบทใกลเคียง 

3 .  ส า ม า ร ถ นํ า สื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู ไปปรับประยุกตใช
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี มี
บริบทใกลเคียง 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 

3 .  สามารถนํ าสื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลง
เรียนรู ไปปรับประยุกตใช
ในสถาน ศึกษา ท่ี มี
บริบทใกลเคียง 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนผูนํา 
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1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศท่ีเปนผลจากการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู ความกาวหนาและพัฒนาการ        
ของผูเรียน ท่ีสะทอนระดับคุณภาพของผูเรียน โดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน รองรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู 

1 .  เ ลื อก ใช และหรื อ
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู  และจุดประสงค 
การเรียนรู 
 
2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

1 .  คั ดสรรและห รื อ
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย
เหมาะสมและสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดและหรือผลการ
เรียนรู และจุดประสงค
การเรียนรู 
 
2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

1 .  สร างและพัฒนา
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู และจุดประสงค
การเรียนรู 
 
2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

1 .  สร างและพัฒนา
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู และจุดประสงค
การเรียนรู 
 
2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

1. สรางและพัฒนา
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู และจุดประสงค
การเรียนรู 
 
2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

1) แผนการจัดการเรียนรู 
2) หลักฐาน รองรอย ท่ีแสดง
ถึงการวิเคราะหตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู  เ พ่ือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
3) เครื่องมือท่ีใชในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
และเกณฑการใหคะแนน 
4) ภาระงาน/ชิ้นงาน ของ
ผูเรียน 
5) คําสั่งและรองรอยการเปน
พ่ีเลี้ยง และใหคําแนะนํา 
ดานการวัดและประเมินผล 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

  3 .  มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผล 

3 .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู และนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู
ไ ป ป รั บ ป รุ ง ใ ห มี
คุณภาพสูงข้ึน 
 

 
4. ให คําแนะนําดาน
การวัดและประเมินผล 

3 .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู และนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
เ ป น พ่ี เ ลี้ ย ง แ ล ะ ใ ห
คําปรึกษาดานการวัด 
และประเมินผล 

3 .  มี ก า รประ เ มิน
คุณภาพของเครื่องมือ 
วัดและประเมินผล
การเรียนรู และนําผล
การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนาให
มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง
และใหคําปรึกษาดาน
การวัดและประเมินผล 

 



 

- 15 - 
 

 

 

1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกไขปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู 

ใชกระบวนการวิจั ย
เ พ่ื อแกปญหา  หรื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 

1. ใชกระบวนการวิจัย
เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยใชวิธีการท่ี
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรื อการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนไปใช 

1. ใชกระบวนการวิจัย
เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผู เรียน โดยใชวิธีการท่ี
ถูกตอง และเหมาะสมกับ
สภาพปญหาและความ
ตองการจําเปน 
 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรื อการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนไปใช 

1. ใชกระบวนการวิจัย
หรือดํ า เนินการวิจั ย
เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผู เรียน โดยใชวิธีการท่ี
ถูกตองและเหมาะสม
กับสภาพปญหาและ
ความตองการจําเปน 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรื อการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช 

1. ใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัยใน
การสรางองคความรู
ใหมเพ่ือแกปญหาและ
หรือพัฒนาการเรียนรูของ
ผู เรียน โดยใชวิธีการท่ี
ถูกตองและเหมาะสม
กับสภาพปญหาและ
ความตองการจําเปน 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรื อการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช 

1) หลักฐาน รองรอยท่ีแสดง
ถึ ง ก า ร แ ก ป ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูหรือองค
ค ว า ม รู ใ ห ม โ ด ย ใ ช
กระบวนการวิจัย หรือการ
ดําเนินการวิจัย 
2) หลักฐาน รองรอยท่ีแสดง
ถึงการเปนผูนําหรือการให
คําแนะนํา 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    3. ใหคําแนะนําในการ
ใชกระบวนการวิจัยหรือ
ดํ า เนิ นการวิ จั ย เ พ่ื อ
แ ก ป ญ ห า แ ล ะ ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 

3 .  เป นผู นํ า และให
คํ าแนะนํ า ในการใช
กระบวนการวิจัยหรือ
ดําเนินการวิจัยในการ
สรางองคความรูใหมเพ่ือ
แ ก ป ญ ห า แ ล ะ ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 
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ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ท่ีสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
อยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และคนพบคําตอบดวยตนเอง 

            2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู กระตุนความสนใจใฝรู ใฝศึกษา อบรมบมนิสัย           
ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยมท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สรางแรงบันดาลใจ และเสริมแรงใหผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 2 ดานการบริหาร
จัดการช้ันเรียน  
  2.1 การบริหารจัดการ  
ชั้นเรียน 

1. จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
การเรียนรู เพ่ือใหผูเรียน
มีความปลอดภัยและมี
ความสุข 
 
 
2. สงเสริมใหผู เรียน
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนมีสวนรวมใน
การจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
ก า ร เรี ยนรู  มี ความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 
 
2. สงเสริมใหผู เรียน
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1. ผู เรียนมีสวนรวม
อยางสรางสรรคในการ
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 
2. สงเสริมใหผู เรียน
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1 .  ผู เ รี ย น แ ล ะ ผู ท่ี
เ ก่ี ยวของ มีส วนร วม
อยางสรางสรรคในการ
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
กา ร เ รี ยนรู  มี ค ว าม
ปลอดภัยและมีความสุข 
2. สงเสริมใหผู เรียน
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1. ผู เ รี ย น แ ล ะ ผู ท่ี
เ ก่ี ยวของ มีส วนร วม
อยางสรางสรรคในการ
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
กา ร เ รี ยนรู  มี ค ว าม
ปลอดภัยและมีความสุข 
2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

แฟมเอกสาร หลักฐานการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3.  อบรมบมนิสัย ให
ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

3.  อบรมบมนิสัย ให
ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

3.  อบรมบมนิสัย ให
ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียนมี
ค ว า ม ม่ั น ใ จ ใ น ก า ร
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ 

3.  อบรมบมนิสัย ให
ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียนมี
ค ว า ม ม่ั น ใ จ ใ น ก า ร
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศั ก ย ภ า พ เ กิ ด แ ร ง
บันดาลใจ 

3.  อบรมบมนิสัย ให
ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียนมี
ค ว า ม ม่ั น ใ จ ใ น ก า ร
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศั ก ย ภ า พ เ กิ ด แ ร ง
บันดาลใจ 
 
5.เปนแบบอยาง ท่ีดี
ดานการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 
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2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียน 
จัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริม ปองกัน และแกปญหาของผูเรียนรายบุคคล  

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.2 การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 

รวบรวมขอมูล วิเคราะห 
สังเคราะห จัดทําและใช
สารสนเทศของผู เรียน
ในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
 

1 .  ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ 
ของผูเรียนในระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

1 .  ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนในระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
 
3.  ส ง เสริม ปอง กัน
และแกปญหาผู เรียน
อยางเปนระบบ 
 

1 .  ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนในระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายใน
การดู แลช ว ย เ ห ลื อ
ผูเรียน 
 
3.  ส ง เสริม ปอง กัน
และแกปญหาผู เรียน
อยางเปนระบบ 

1 .  ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนในระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายใน
การดู แลช ว ย เ ห ลื อ
ผูเรียน 
 
3. สงเสริม ปองกัน
และแกปญหาผู เรียน
อยางเปนระบบ 

แฟมเอกสาร หลั กฐานการ
จั ดระบบดู แลช วย เหลื อ
ผูเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    4. นําไปประยุกตใชใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

4. นําไปประยุกตใชใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

- 21 - 
 

2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนในทุกดานท่ีผานการวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ
มีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนประจําชั้นหรือประจําวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.3 การจัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจํ าชั้ น เ รี ยนหรือ
ประจําวิชา 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจําชั้น
เรี ยนหรือประจํ าวิ ชา
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจําชั้น
เรียนหรือประจําวิชาอยาง
เปนระบบ ถูกตองและ
เปนปจจุบัน 
 
2.  ใชสารสนเทศใน
การ เสริ มสร า งและ
พัฒนาผูเรียน 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจําชั้น
เรียนหรือประจําวิชาอยาง
เปนระบบ ถูกตองและ
เปนปจจุบัน 
 
2.  ใชสารสนเทศใน
การ เ สริ มส ร า งและ
พัฒนาผูเรียน 
 
3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจําชั้น
เรียนหรือประจําวิชาอยาง
เปนระบบ ถูกตองและ
เปนปจจุบัน 
 
2.  ใชสารสนเทศใน
การ เ สริ มส ร า งและ
พัฒนาผูเรียน 
 
3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจําชั้น
เรียนหรือประจําวิชาอยาง
เปนระบบ ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
 
2.  ใชสารสนเทศใน
การ เ สริ มส ร า งและ
พัฒนาผูเรียน 
 
3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
 
 

แฟมเอกสาร หลักฐาน การ
จัดทําขอมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือ
ประจําวิชา 
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ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอยางเปนระบบ         
สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับ
สถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร       
ท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

             3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพ            
การปฏิบัติงาน ความตองการจําเปน องคความรูใหม หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจาก      
การพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด า น ท่ี  3  ด า น ก า ร
พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาวิชาชีพ 
 3.1 การพัฒนาตนเอง 

จัดทําแผนพัฒนาตนเอง
ท่ีสอดคลอง กับสภาพ
การปฏิบั ติ ง านคว าม
ตองการจําเปนหรือตาม
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ข อ ง
หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัด 

1 .  จั ดทํ าแผนพัฒนา
ตนเอง ท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบั ติ งาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ
การปฏิบัติ งานความ
ตองการจํ า เปนหรือ
ตามแผนกลยุทธของ
หนวยงานการศึกษา 
หรือสวนราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ
การปฏิบัติ งานความ
ตองการจํ า เปนหรือ
ตามแผนกลยุทธของ
หน วยงานการศึกษา 
หรือสวนราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ท่ีสอดคลอง กับสภาพ
การปฏิ บั ติ ง านคว าม
ตองการจําเปนหรือตาม
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ข อ ง
หนวยงานการศึกษา หรือ
สวนราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

แฟม เอกสาร  หลักฐาน 
การพัฒนาตนเอง 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3. นาํความรูความสามารถ 
และทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เ รี ย น รู ท่ี ส ง ผ ล ต อ
คุณภาพผูเรียน 

3. นาํความรู ความสามารถ 
และทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เ รี ย น รู ท่ี ส ง ผ ล ต อ
คุณภาพผูเรียน 
 
4. สร า งองคความรู
ใหมท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

3. นาํความรู ความสามารถ 
และทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เ รี ย น รู ท่ี ส ง ผ ล ต อ
คุณภาพผูเรียน 
 
4.  สรางองคความรู
ใหมท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนผูนํา 
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3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท  
ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรม
องคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผล     
ตอคุณภาพผูเรียน 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ เขารวมชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 

1. เขารวมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจดัการเรียน
การสอน 

1. เขารวมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรม ท่ี
ไดจากการเขารวมใน
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

1. เขารวมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จ ากการ เ ข า ร ว ม ใน
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

1. เขารวมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จ ากการ เ ข า ร ว ม ใน
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

แฟมเอกสาร หลักฐานการ
พัฒนาวิชาชีพ 



 
 

- 25 - 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   4. สรางเครือขายชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ 

4. สรางเครือขายชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
5. สรางวัฒนธรรม
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ใ น
สถานศึกษา 
 
6 .  เ ป น ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอ
เพ่ือนรวมวิชาชีพ 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี 

4. สรางเครือขายชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
5 .  สร า งวัฒนธรรม
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ใ น
สถานศึกษา 
 
6 .  เ ป น ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอ
วงวิชาชีพ 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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การดําเนินการในชวงเปลี่ยนผาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดํารงตําแหนงครู ซ่ึงยังมิไดมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและดําเนินการเก่ียวกับ       
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) กอนวันท่ีมาตรฐานท่ัวไปนี้มีผลบังคับใช ใหประเมินดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด า น ท่ี  3  ด านการ
พั ฒนาต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาวิชาชีพ 
  3.1 การพัฒนาตนเอง 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ ท่ี
ทํ า ให เ กิดความรู และ
ทั ก ษ ะ เ พ่ิ ม ข้ึ น ใ น  4 
รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา
รวมแลวไมนอยกวา 20 
ชั่วโมงตอป หรือการศึกษา
ตอ 1 หลักสูตร 
2.  การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 1 เรื่องตอป 
3. การศึกษาคนควาจาก
สื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 1 ครั้ง
ตอป 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 1 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ ท่ีทํา
ใหเกิดความรูและทักษะ
เพ่ิม ข้ึนใน  4 รายการ 
ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา 
รวมแลวไมนอยกวา 20 
ชั่วโมงตอปหรือการศึกษา
ตอ 1 หลักสูตร 
2.  การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 2 เรื่องตอป 
3. การศึกษาคนควาจาก
สื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 2 ครั้ง
ตอป 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 2 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ  ท่ี
ทําใหเกิดความรูและ
ทักษะ เ พ่ิ ม ข้ึ น ใน  4 
รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา 
รวมแลว ไมนอยกว า 
20 ชั่ ว โมงตอปหรือ
การศึกษาตอ1 หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 3 เรื่องตอป 
3. การศึกษาคนควา
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 3 
ครั้งตอป 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 3 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ  ท่ี
ทําใหเกิดความรูและ
ทักษะ เ พ่ิ ม ข้ึ น ใน  4 
รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา
รวมแลว ไมนอยกว า 
20 ชั่ ว โมงตอปหรือ
การศึกษาตอ1 หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 4 เรื่องตอป 
3. การศึกษาคนควา
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 4 
ครั้งตอป 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 4 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ  ท่ี
ทําใหเกิดความรูและ
ทักษะ เ พ่ิ ม ข้ึ น ใน  4 
รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา
รวมแลว ไมนอยกว า 
20 ชั่ ว โมงตอปหรือ
การศึกษาตอ1 หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 5 เรื่องตอป 
3. การศึกษาคนควา
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 5 
ครั้งตอป 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 5 ครั้งตอป 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร
หลักฐานแหลงขอมูล เชน 
1) ใบรับรองการผานการทดสอบ
ความรู จากสถาบันทาง
วิชาการท่ี ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. กําหนด 
2) วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/
ใ บ รั บ ร อ ง / โ ล / ร า ง วั ล 
หลักฐานการศึกษาตอ 
3 )  หนั ง สื อ เ ชิญ  คํ าสั่ ง 
หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
4) เอกสารทางวิชาการท่ี
ศึกษา 
5 )  ผลการแลก เปลี่ ย น
เรียนรูทางวิชาการ 
6) เอกสาร หลักฐานอ่ืน  ๆ
เพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3 . 2  ก า ร พั ฒ น า
วิชาชีพ 

มีการประมวลความรู
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
วิชาการและวิชาชีพเปน
เอกสารทางวิ ช ากา ร
(แบบฝกประสบการณ/
ฝกทักษะ/บทความทาง
วิ ช า ก า ร  ก ร ณี ศึ กษ า 
ฯลฯ) 2 เรื่องตอป และ
นําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน/ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนครบท้ัง 2 
เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
วิชาการและวิชาชีพเปน
เอกสารทางวิ ช ากา ร 
(แบบฝกประสบการณ/
ฝกทักษะ/บทความทาง
วิ ช า ก า ร  ก ร ณี ศึ กษ า 
ฯลฯ)3 เรื่องตอปและ
นําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน/ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจั ดการ
เรียนการสอนครบท้ัง 3 
เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เ ก่ี ย ว กับการ พัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/
ฝกทักษะ/บทความทาง
วิ ชาการ กรณี ศึ กษา 
ฯลฯ) 4 เรื่องตอปและ
นําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน/ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจัดการเรียน
กา รสอนครบ ท้ั ง  4 
เรื่องตอป 

การประมวลความรู
เ ก่ี ย ว กับการ พัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/
ฝกทักษะ/บทความทาง
วิ ชาการ กรณี ศึ กษา 
ฯลฯ) 5 เรื่องตอป และ
นําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน/ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจัดการเรียน
กา รสอนครบ ท้ั ง  5 
เรื่องตอป 

การประมวลความรู
เ ก่ี ย ว กับการ พัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/
ฝกทักษะ/บทความทาง
วิ ชาการ กรณี ศึ กษา 
ฯลฯ) 6 เรื่องตอปและ
นําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน/ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจัดการเรียน
กา รสอนครบ ท้ั ง  6 
เรื่องตอป 

ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
1) เอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/
แบบฝกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ/กรณีศึกษา ฯลฯ) 
2) บันทึกรองรอยการใช
เอกสารทางวิชาการ(แบบ
ฝกประสบการณ/แบบฝก
ทั ก ษ ะ / บ ท ค ว า ม ทาง
วิชาการ/กรณีศึกษา ฯลฯ)
จัดทําข้ึนในการจัดการเรียนรู 
3) เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวของ 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวยแลว 

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

ตําแหนง........................................................................ 
วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. .................. 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล ตรวจสอบผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและเอกสารหลักฐานแลว 

เห็นวา.................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

                         (ลงชื่อ).................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................กรรมการ    
                                                   ( .............................................. )                                  ( ........................................... ) 

                  (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
               ( ................................................) 

วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ. ................. 
 

ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและเอกสารหลักฐานแลว 

เห็นวา...................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

           

(ลงชื่อ)............................................................ 
        (..................................................... ) 
                  ตําแหนง......................................................... 
                  วันท่ี............เดือน....................พ.ศ. .................... 
 



 



 

 

แบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู 

ระดับการศึกษาพิเศษ 

ปการศึกษา................ 

 

 

ช่ือผูรับการประเมิน นาย/นาง/นางสาว.......................................................................นามสกุล........................................................................ 

ตําแหนงครู ตําแหนงเลขท่ี.....................................วิทยฐานะ                 

 ไมมีวิทยฐานะ 
 ครูชํานาญการ 
 ครูชํานาญการพิเศษ     
 ครูเช่ียวชาญ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ...............ข้ัน............อัตรา................................บาท 

สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา..........................................................สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ.)................................................................... 

อําเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.................................................................... 

 

 

 

 



 
คําช้ีแจง วิธีการประเมินแตละตัวช้ีวัดใหดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ใหผูดํารงตําแหนงครูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พรอมท้ังใหแนบเอกสาร 
               หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการสถานศึกษาดวย 
  2. ใหผูดํารงตําแหนงครูบันทึกระดับคุณภาพท่ีไดในตารางสรุปผลการประเมิน 
      กรณีตัวช้ีวัดใดมีผลการประเมินต่ํากวาระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไมครบถวนตามระดับคุณภาพ ไมใหคะแนนสําหรับตัวช้ีวัดนั้น  

 ตารางสรุปผลการประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.ดานการจัดการเรียนการสอน 

   1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     เกณฑการตัดสิน 

วิทยฐานะครูชํานาญการ 

     (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 2 

     (2) ดานท่ี 2 - 3 แตละดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 2 

          ไมนอยกวา 1 ตัวช้ีวัด 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

     (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 3 

     (2) ดานท่ี 2 - 3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 2  

          และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวช้ีวัด 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

     (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 4 

     (2) ดานท่ี 2 - 3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 3                 

          และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวช้ีวัด 

   1.2 การจดัการเรียนรู 

         1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

     

         1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ 

     

1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรยีนรู      

1.2.4 คณุภาพผูเรยีน      

   1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู 

     

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      

   1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      

 

 



 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

    2.1 การบรหิารจดัการช้ันเรียน 

     วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 5 

 (2) ดานท่ี 2 - 3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดบั 4 

      และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวช้ีวัด 

    2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลอืผูเรียน      

    2.3 การจัดทําขอมลูสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียน

หรือประจาํวิชา 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

    3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

    3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู 

ระดับการศึกษาพิเศษ 
 

มีการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
     1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
     1.2 การจัดการเรียนรู 
  1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
  1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ 
  1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
  1.2.4 คุณภาพผูเรียน 
 1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
     1.5 การวิจัยพัฒนาการเรียนรู 
  2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 
     2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
     2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     3.1 การพัฒนาตนเอง 
     3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 ระดับการศึกษาพิเศษ 

 
 

ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม                
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบตั ิ

  1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด            
เพ่ือจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 1 ดานการจัด 
การเรียนการสอน 

1.1 การสรางและ
หรือพัฒนาหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู 
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและนําไป
จั ดทํ ารายวิ ชาและ
หนวยการเรียนรู ให
สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู  ตัวชี้ วั ด
และหรือผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู       
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู และนําไป
จั ดทํ าร า ย วิ ช า แ ล ะ
หน วยการ เรี ยนรู ใ ห
สอดคลองกับมาตรฐาน
การ เ รี ยนรู  ตั ว ชี้ วั ด 
และหรือผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู   
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู และนําไป
จัดทํารายวิชา และ
หนวยการเรียนรู ให
สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู  ตัวชี้ วัด 
และหรือผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู      
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู และนําไป
จั ดทํ ารายวิ ช า  และ
หน วยการ เรี ยนรู ใ ห
สอดคลองกับมาตรฐาน
การ เ รี ยนรู  ตั ว ชี้ วั ด 
และหรือผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู      
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู และนําไป
จั ดทํ ารายวิ ช า  และ
หน วยการ เรี ยนรู ใ ห
สอดคลองกับมาตรฐาน
การ เ รี ยนรู  ตั ว ชี้ วั ด 
และหรือผลการเรียนรู 

1) หลักสูตรกลุมสาระ       
การเรียนรู/รายวิชาท่ีสอน 

2) หนวยการเรียนรูของ
รายวิชาท่ีสอน 

3) หลักฐานการประเมินผล
การใชหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรู/รายวิชาท่ีสอน 

4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล 
คําสั่ง หรืออ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ   

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 2. รวมพัฒนาหลักสูตร 
รายวิชาและหนวย
การ เรียนรูใหสอดคลอง
กับบรบิทของสถานศึกษา 
ผูเรียน ทองถ่ิน และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
 
3. มีสวนรวม 
ในการประเมินผล
การใชหลักสูตร 

2. รวมพัฒนาหลักสูตร 
รายวิชาและหนวย 
การเรียนรูใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ผูเรียน ทองถ่ิน และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
 
3. รวมประเมิน       
ผลการใชหลักสูตร       
และนําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงใหมี  
คุณภาพสูงข้ึน 
 
 

2. ปรับประยุกต 
หลักสูตรรายวิชา 
และหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ผูเรียน ทองถ่ิน และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
3. ประเมินผล 
การใชหลักสูตร 
อยางเปนระบบ 
และนําผลการประเมิน 
การใชหลักสูตร      
มาปรับปรุงพัฒนา   
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานหลักสูตร 

2. ปรับประยุกต 
หลักสูตรรายวิชา 
และหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ผูเรียน ทองถ่ิน และ
สามารถนําไปปฏิบัติ 
ไดจริง 
 
3. ประเมินผล 
การใชหลักสูตร 
อยางเปนระบบ 
และนําผลการประเมิน
การใชหลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนา 
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ
เปนท่ีปรึกษาดานหลักสูตร 

2. ปรับประยุกต 
หลักสูตรรายวิชา 
และหนวยการเรียนรู 
และสรางองคความรูใหม 
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ผูเรียน ทองถ่ิน และ
สามารถนําไปปฏิบัติ    
ไดจริง 
3. ประเมินผล 
การใชหลักสูตร 
อยางเปนระบบ 
และนําผลการประเมิน
การใชหลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนา 
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง 
และเปนท่ีปรึกษา 
ดานหลักสูตร 
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1.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โดยจดัการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัต ิสงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

      1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหนวยการเรียนรูท่ีสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน  
บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน มีกิจกรรมเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงการเรียนรู และการวัด       
และประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู และประเมินผลหนวยการเรียนรู 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบ 
หนวยการเรียนรู 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรู 
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ทองถ่ิน และเหมาะสม
กับผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ 
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู 
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรู 
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ทองถ่ิน 
และเหมาะสมกับผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ      
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ 
ของสาระการเรียนรู
อยางหลากหลาย        
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรู 
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ทองถ่ิน 
และเหมาะสมกับผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ  
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
อยางหลากหลาย  
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรู 
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ทองถ่ิน
และเหมาะสมกับผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ 
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
อยางหลากหลาย       
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรู  
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ทองถ่ิน 
และเหมาะสมกับผูเรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ 
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
อยางหลากหลาย 
และสามารถนําไป 
ปฏิบัติไดจริง 

1) หนวยการเรียนรู    
ของรายวิชาท่ีสอน 
2) หลักฐานการ
ประเมินผลการใช 
หนวยการเรียนรู 
3) คําสั่งและรองรอย 
การเปนพ่ีเลี้ยง และให
คําปรึกษา 
4) หลักฐานและรองรอย
อ่ืน  ๆเพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. ประเมินผล           
การใชหนวยการเรียนรู 

3. ประเมินผล         
การใชหนวยการเรียนรู       
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนา     
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

3. ประเมินผล       
การใชหนวยการเรียนรู       
และนําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงพัฒนา            
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนพ่ีเลี้ยงหรือ 
รวมปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการออกแบบ 
หนวยการเรียนรู 

3. ประเมินผล        
การใชหนวยการเรียนรู 
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนา 
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี   
เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ   
เปนท่ีปรึกษา        
ดานการออกแบบ     
หนวยการเรียนรู 

3. ประเมินผล        
การใชหนวยการเรียนรู      
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนา     
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง
และเปนท่ีปรึกษา      
ดานการออกแบบ
หนวยการเรียนรู 
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        1.2.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ 

                      จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
ลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 

                      จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะหความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาหรือการบําบัดฟนฟูของแตละบุคคล โดยอาศัย 
ความรวมมือจากผูปกครอง ครู ผูบริหาร และสหวิชาชีพ เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล ตลอดจนกําหนดสื่อ สิ่งอํานวย            
ความสะดวก บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเฉพาะบุคคลอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 

                 จัดทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู        
หรือการบําบัดฟนฟูไวลวงหนาอยางเปนระบบ เปนลายลักษณอักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

                 จัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  และสติปญญา      
ผานกิจกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล   

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   1.2.2 จัดทําแผน
จัดการเรียนรู/
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล 
(IIP)/ แผนการจัด
ประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียน 
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด     
การเรียนรูหรือแผน       
การจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP) หรือแผน 
การจดัประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียน        
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด         
การเรียนรูหรือแผน        
การจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP) หรือแผน 
การจดัประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียน  
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด      
การเรียนรูหรือแผน     
การจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP) หรือแผน 
การจดัประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียน       
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด       
การเรียนรูหรือแผน   
การจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP) หรือแผน 
การจดัประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียน      
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด      
การเรียนรูหรือแผน    
การจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP) หรือแผน 
การจดัประสบการณ 
 

1) หลักฐานการวเิคราะห
ผูเรียน 
2) แผนการจัดการเรียนรู 
3) แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) 
4) แผนการสอน        
รายบุคคล (IIP) หรือแผน 
การจดัประสบการณ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 สอดคลองกับการออกแบบ
หนวยการเรยีนรูธรรมชาติ
ของผูเรียน และบริบท
ของสถานศึกษา และ       
ทองถ่ิน ท่ีมีองคประกอบ 
ครบถวน ตามรูปแบบ 
ท่ีหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด
กําหนด และสามารถ 
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู      
และผูเรียน 
 

 

สอดคลองกับการออกแบบ
หนวยการเรยีนรูธรรมชาติ        
ของผูเรียน และบริบท  
ของสถานศึกษา และ         
ทองถ่ิน ท่ีมีองคประกอบ 
ครบถวน ตามรูปแบบ    
ท่ีหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด
กําหนด และสามารถ    
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู        
และผูเรียน 
 

 

สอดคลองกับการออกแบบ
หนวยการเรยีนรูธรรมชาติ        
ของผูเรียน และบริบท  
ของสถานศึกษา และ
ทองถ่ิน ท่ีมีองคประกอบ
ครบถวน ตามรูปแบบ   
ท่ีหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสงักัด
กําหนด และสามารถ  
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ              
ท่ีสรางสรรค สอดคลอง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูและผูเรียน 

 

สอดคลองกับการออกแบบ
หนวยการเรยีนรูธรรมชาติ        
ของผูเรียน และบริบท  
ของสถานศึกษา และ
ทองถ่ิน ท่ีมีองคประกอบ
ครบถวน ตามรูปแบบ    
ท่ีหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสงักัด
กําหนด และสามารถ   
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ            
ท่ีสรางสรรค สอดคลอง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูและผูเรียน
อยางหลากหลาย 

 

สอดคลองกับการออกแบบ 
หนวยการเรยีนรูธรรมชาติ
ของผูเรียน และบริบท
ของสถานศึกษา และ
ทองถ่ินท่ีมีองคประกอบ
ครบถวน ตามรูปแบบ   
ท่ีหนวยงานการศึกษา 
หรือสวนราชการตนสังกัด
กําหนด และสามารถ 
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรยีนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ      
ท่ีสรางสรรค สอดคลอง 
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูและผูเรียน
อยางหลากหลาย 

5) คําสั่ง และรองรอย  
การเปนพ่ีเลี่ยง 
และใหคําปรึกษา 
 
6) หลักฐาน         
และรองรอยอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน 
รองรอย 

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

 4. มีบันทึกหลังการสอน
ท่ีสอดคลองกับ        
จุดประสงค การเรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการสอน
ท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
และนําผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีบันทึกหลังการสอน 
ท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
และนําผลมาปรับประยุกต 
แผนการจัดการเรียนรู      
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และใหคําแนะนํา    
ดานการจัดทําแผน     
การจัดการเรียนรู หรือแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP) หรือแผน 
การจัดประสบการณ 

4. มีบันทึกหลังการสอน      
ท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
และนําผลมาปรับประยุกต       
แผนการจัดการเรียนรู  
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี       
เปนพ่ีเลี่ยง และหรือเปน       
ท่ีปรึกษาดานการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู    
หรือแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล (IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
หรือแผนการจัดประสบการณ 

4. มีบันทึกหลังการสอน       
ท่ีสอดคลองกับ      
จุดประสงคการเรียนรู     
และนําผลมาปรับประยุกต 
แผนการจัดการเรียนรู          
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี         
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง         
และเปนท่ีปรึกษาดานการ 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  
หรือแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)/แผน         
การสอนรายบุคคล (IIP)          
หรือแผนการจัดประสบการณ 
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1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรยีนรู หมายถึง วธิีการจัดการเรยีนรูท่ีแยบยลโดยใชเครื่องมือ รปูแบบ เทคนิค และวิธีการอยางหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 1.2.3 กลยุทธ        
ในการจัดการ
เรียนรู 

จัดการเรียนรู          
โดยใชรูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเนนวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย  
ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู      
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน
และสาระการเรียนรู 
 
 

1. จัดการเรียนรู     
โดยใชรูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเนนวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู     
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน
และสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรู      
โดยใชรูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเนนวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู     
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน
และสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรู      
โดยใชรูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเนนวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู     
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน
และสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรู      
โดยใชรูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเนนวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู     
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน
และสาระการเรียนรู 

1) แผนการจัดการเรียนรู 
2) สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู และแหลง
เรียนรู 
3) หลักฐานหรือ
รองรอยการประเมินผล
การใชกลยุทธ 
การจัดการเรียนรู 
4) คําสั่ง และรองรอย
การเปนพ่ีเลี้ยงและ 
ใหคําแนะนํา 
5) หลักฐานและ
รองรอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
 

 2. ประเมินผลการใช  
กลยุทธในการจัดการ 
เรียนรู และนําผล        
การประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช  
กลยุทธในการจัดการ 
เรียนรู และนําผล        
การประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 
 
3. นิเทศการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา 

2. ประเมินผลการใช  
กลยุทธในการจัดการ 
เรียนรู และนําผล        
การประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 
 
3. นิเทศการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา 
 
4. กลยุทธการจัดการ
เรียนรูสามารถนําไปใช
ไดในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

2. ประเมินผลการใช      
กลยุทธในการจัดการ 
เรียนรู และนําผล        
การประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 

 
3. นิเทศการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา 

 
4. กลยุทธการจัดการ
เรียนรูสามารถนําไปใช
ไดในสถานศึกษาท่ีมี      
บริบทใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนผูนํา 
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1.2.4 คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู                 
มีสมรรถนะท่ีสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  1.2.4 คุณภาพ
ผูเรียน 

จํานวนผูเรียน           
ไมนอยกวารอยละ 55 
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย    
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียน            
ไมนอยกวารอยละ 60 
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียน          
ไมนอยกวารอยละ 65 
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียน           
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียน         
ไมนอยกวารอยละ 75 
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

หลักฐานแสดงผล      
การเรียนของนักเรียน
รายวิชา/กลุมสาระ     
การเรียนรูท่ีขอรับ       
การประเมิน 
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1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู หมายถึง การเลือก การคัดสรร ใช สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา        
และแหลงเรียนรู เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.3 การสราง
และการพัฒนา      
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
และแหลง
เรียนรู 

เลือกใชและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
ทางการศึกษา และแหลง 
เรียนรู นําไปใช      
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระมาตรฐาน      
การเรียนรู ตัวชี้วัด  
หรือผลการเรียนรู  
และจุดประสงค       
การเรียนรู 

1. คัดสรรและหรือพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา และแหลง
เรียนรูนําไปใช            
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระมาตรฐาน         
การเรียนรู ตัวชี้วัด      
หรือผลการเรียนรู   
และจุดประสงค      
การเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา                 
และแหลงเรียนรู 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง 
เรียนรูนําไปใช          
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระมาตรฐาน      
การเรียนรู ตัวชี้วัด        
หรือผลการเรียนรู     
และจุดประสงค       
การเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูและนําผล           
การประเมินไปปรับปรุง 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง 
เรียนรูนําไปใช 
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระมาตรฐาน      
การเรียนรู ตัวชี้วัด          
หรือผลการเรียนรู     
และจุดประสงค        
การเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูและนําผล      
การประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง 
เรียนรูนําไปใช            
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระมาตรฐาน       
การเรียนรู ตัวชี้วัด          
หรือผลการเรียนรู     
และจุดประสงค        
การเรียนรู 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูและนําผล       
การประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1) สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู 
2) หลักฐาน รองรอย
การประเมินผลและหรือ
ปรับปรุงสือ่ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู 
3) หลักฐาน รองรอย 
การนําสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู 
ไปประยุกตใชใน 
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3. สามารถนําสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูไปปรับประยุกต     
ใชในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 

3. สามารถนําสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูไปปรับประยุกต 
ใช ในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 

 

4. เปนแบบอยางท่ีดี 

3. สามารถนําสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูไปปรับประยุกต 
ใชในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 

 

4. เปนแบบอยางท่ีดี 

และเปนผูนํา 
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1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศท่ีเปนผลจากการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู ความกาวหนา
และพัฒนาการของผูเรียน ท่ีสะทอนระดับคุณภาพของผูเรียน โดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 
และจุดประสงคการเรยีนรู 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     1.4 การวัด
และประเมินผล
การเรียนรู 

1. เลือกใชและหรือ
พัฒนาเครื่องมือวัด
ประเมินผล               
ท่ีหลากหลายเหมาะสม 
และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือ       
ผลการเรียนรู  
และจุดประสงค 
การเรียนรู 
 
2. มีการประเมิน 
ตามสภาพจริง 
 
 

1. คัดสรรและหรือ
พัฒนาเครื่องมือวัด 
และประเมินผล 
ท่ีหลากหลายเหมาะสม 
และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือ      
ผลการเรียนรู  
และจุดประสงค 
การเรียนรู 
 
2. มีการประเมิน        
ตามสภาพจริง 
 
3. มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ 
วัดและประเมินผล 

1. สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ท่ีหลากหลายเหมาะสม 
และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือ      
ผลการเรียนรู  
และจุดประสงค 
การเรียนรู 
 
 
2. มีการประเมิน         
ตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเครือ่งมือ
วัดและประเมินผล        
การเรียนรูและนําผล 

1. สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ท่ีหลากหลายเหมาะสม 
และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือ         
ผลการเรียนรู  
และจุดประสงค 
การเรียนรู 
 
 
2. มีการประเมิน       
ตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเครือ่งมือ
วัดและประเมินผล        
การเรียนรูและนําผล 

1. สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ท่ีหลากหลายเหมาะสม 
และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด และหรือ       
ผลการเรียนรู  
และจุดประสงค 
การเรียนรู 
 
 
2. มีการประเมิน      
ตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเครือ่งมือ
วัดและประเมินผล       
การเรียนรูและนําผล 

1) แผนการจดัการเรยีนรู 
2) หลักฐาน รองรอย         
ท่ีแสดงถึงการวิเคราะห
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู
เพ่ือวัดและประเมินผล
การเรียนรู 
3) เครื่องมือท่ีใชในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
และเกณฑการใหคะแนน 
4) ภาระงาน/ชิ้นงาน
ของผูเรียน 
5) คําสั่ง และรองรอย
การเปนพ่ีเลี้ยงและให
คําแนะนําดานการวัด
และประเมินผล 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

   การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนา       
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. ใหคําแนะนําดาน
การวัดและประเมินผล 

การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนา        
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนพ่ีเลี้ยง และให
คําปรึกษาดานการวัด
และประเมินผล 

การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนา        
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง 
และใหคําปรึกษาดาน
การวัดและประเมินผล 
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1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกไขปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.5 การวิจัย 
เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู 

ใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือแกปญหา         
หรือพัฒนาการเรียนรู 
ของผูเรียน 

1. ใชกระบวนการวจิัย
เพ่ือแกปญหา           
หรือพัฒนา การเรยีนรู
ของผูเรียน โดยใช
วิธีการท่ีถูกตอง 
 
 
 
 
 
2. นําผลการแกปญหา 
หรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนไปใช 

1. ใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียน 
โดยใชวิธีการท่ีถูกตอง
และเหมาะสมกับสภาพ 
ปญหาและความตองการ
จําเปน 
 
 
 
2. นําผลการแกปญหา 
หรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนไปใช 

1. ใชกระบวนการวจิัย 
หรือดําเนินการวิจัย     
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียน 
โดยใชวิธีการท่ีถูกตอง
และเหมาะสมกับสภาพ 
ปญหาและความตองการ
จําเปน 
 
 
2. นําผลการแกปญหา 
หรือการพัฒนา         
การเรียนรูของผูเรียน 
หรือผลการวิจัยไปใช 

1. ใชกระบวนการวจิัย
หรือดําเนินการวิจัย 
ในการสรางองคความรูใหม 
เพ่ือแกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู     
ของผูเรียน โดยใชวธิีการ 
ท่ีถูกตองและเหมาะสม
กับสภาพปญหา            
และความตองการจําเปน 
 
2. นําผลการแกปญหา 
หรือการพัฒนา          
การเรียนรูของผูเรียน
หรือผลการวิจัยไปใช 

1) หลักฐาน รองรอย      
ท่ีแสดงถึงการแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู 
หรือองคความรูใหม  
โดยใชกระบวนการวิจัย
หรือการดําเนินการวิจัย 
2) หลักฐาน รองรอย        
ท่ีแสดงถึงการเปนผูนํา 
หรือการใหคําแนะนํา 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    3. ใหคําแนะนําในการใช
กระบวนการวิจัย และหรือ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือ
แกปญหาและหรือ          
พัฒนาการเรียนรู          
ของผูเรียน 

3. เปนผูนําและให
คําแนะนําในการใช
กระบวนการวิจัย         
หรือดําเนินการวิจัย        
ในการสรางองคความรูใหม 
เพ่ือแกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู           
ของผูเรียน 
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ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ท่ีสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
อยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และคนพบคําตอบดวยตนเอง 

            2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู กระตุนความสนใจใฝเรียนรู ใฝศึกษา อบรมบมนิสัย 
ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยมท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย        
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสรางแรงบันดาลใจ และเสริมแรงใหผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภยัและมีความสุข 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 2 ดาน 

การบริหารจัดการ 

ช้ันเรียน  

    2.1 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

1. จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนมีความปลอดภัย 
และมีความสุข 

 

 

2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด   

มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนมีสวนรวม 

ในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัย และมีความสุข 

 

 

2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด      
มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนมีสวนรวม
อยางสรางสรรค       
ในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัย และมีความสุข 

 

2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด      
มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ
มีสวนรวมอยางสรางสรรค 
ในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ        
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัย และมีความสุข 

 

2. สงเสริมใหผูเรียน 

เกิดกระบวนการคิด 

มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ
มีสวนรวมอยางสรางสรรค 
ในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ       
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัย และมีความสุข 

 

2. สงเสริมใหผูเรียน     
เกิดกระบวนการคิด 

มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน 

แฟมเอกสาร 
หลักฐาน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. อบรมบมนิสัย     
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
คานิยมท่ีดีงาม 
ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย       
ทรงเปนประมุข 

3. อบรมบมนิสัย          
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค       
คานิยมท่ีดีงาม         
ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย        
ทรงเปนประมุข 

3. อบรมบมนิสัย        
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
คานิยมท่ีดีงาม 
ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียน 
มีความม่ันใจ 
ในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 
 
 

3. อบรมบมนิสัย           
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค 
คานิยมท่ีดีงาม 
ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย      
ทรงเปนประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียน 
มีความม่ันใจ 
ในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 
เกิดแรงบันดาล 

3. อบรมบมนิสัย          
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ    
อันพึงประสงค               
คานิยมท่ีดีงาม      
ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย        
ทรงเปนประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียน      
มีความม่ันใจ 
ในการพัฒนาตนเอง       
เต็มตามศักยภาพ 
เกิดแรงบันดาลใจ 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 
ดานการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน 
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  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หมายถึง การดําเนินการชวยเหลือดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศ  
ของผูเรียน จัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริม ปองกัน และแกปญหาของผูเรียนรายบุคคล 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

       2.2 การจัดระบบ 
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 

รวบรวมขอมูล วิเคราะห 
สังเคราะห จัดทํา       
และใชสารสนเทศ        
ของผูเรียนในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 
 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ 
ของผูเรียนในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชงิสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

 
 
 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

 
3. สงเสริม ปองกัน
และแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ 
 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชงิสรางสรรค
ดวยวธิีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
 
3. สงเสริม ปองกัน          
และแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ 
ของผูเรียนในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชงิสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
 
3. สงเสริม ปองกัน          
และแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ 

แฟมเอกสาร 
หลักฐาน  
การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 



 
- 20 - 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    4. นําไปประยุกตใช     
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

4. นําไปประยุกตใช       
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี    
และเปนผูนํา 
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     2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนในทุกดานท่ีผานการวิเคราะห 
สังเคราะหอยางเปนระบบมีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนประจําชั้นหรือประจําวิชาท่ีรับผิดชอบ  

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     2.3 การจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจํา
ชั้นเรียน หรือประจํา
วิชา 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ           
และเอกสารประจํา  

ชั้นเรียน หรือประจําวิชา
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน 

1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจํา 

ชั้นเรียน หรือประจําวิชา        
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน 

 

2. ใชสารสนเทศ          
ในการเสริมสราง     
และพัฒนาผูเรียน 

1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจาํ 

ชั้นเรียน หรือประจําวิชา            
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน 

 

 2. ใชสารสนเทศ      
ในการเสริมสราง      
และพัฒนาผูเรียน 

 

3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษา        
ดานการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ 

 

1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจํา 

ชั้นเรียน หรือประจําวิชา            
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน 

 

2. ใชสารสนเทศ           
ในการเสริมสราง       
และพัฒนาผูเรียน 

 

3. ใหคําปรึกษาแกคร ู       
ในสถานศึกษา           
ดานการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ 

 

4. เปนแบบอยางท่ีดี 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ           
และเอกสารประจํา 

ชั้นเรียน หรือประจําวิชา           
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน  

 

2. ใชสารสนเทศ          
ในการเสริมสราง        
และพัฒนาผูเรียน 

 

3. ใหคําปรึกษาแกคร ู        
ในสถานศึกษา         
ดานการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ 

 

4. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 

 

แฟมเอกสาร 
หลักฐาน การจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ 
และเอกสาร           
ประจําชั้นเรียน         
หรือประจําวิชา 
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ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผน
อยางเปนระบบสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)               
ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน ซ่ึงสงตอคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรม            
จากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

            3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน ความตองการจําเปน องคความรูใหม หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานราชการตนสังกัด           
โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 3 ดานการ
พัฒนาตนเอง       
และพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 

จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ 
ตนสังกัด 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ 
ตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ 
ตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน          
หรือตามแผนกลยุทธ        
ของหนวยงานการศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน         
หรือตามแผนกลยุทธ       
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ 
ตนสังกัด   
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

แฟมเอกสาร 
หลักฐาน  
การพัฒนาตนเอง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน 
รองรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3. นําความรู 
ความสามารถ           
และทักษะท่ีไดจาก 
การพัฒนาตนเอง 
มาพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู 
ท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน 

3. นําความรู 
ความสามารถ           
และทักษะท่ีไดจาก 
การพัฒนาตนเอง 
มาพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู 
ท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน 
 
4. สรางองคความรูใหม 
ท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

3. นําความรู 
ความสามารถ          
และทักษะท่ีไดจาก 
การพัฒนาตนเอง 
มาพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู 
ท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน 
 

4. สรางองคความรูใหม  
ท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนผูนํา 
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3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีสวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ          
และแสดงบทบาท ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจ
รวมกัน เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาวิชาชีพ     
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

       3.2 การพัฒนา 
วิชาชีพ 

เขารวมชุมชน       
การเรียนรูทางวิชาชีพ 

1. เขารวมชุมชน        
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรู           
ท่ีไดจากการเขารวม
ชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพไปใช 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 

1. เขารวมชุมชน       
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรู           
ท่ีไดจากการเขารวม
ชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพไปใช 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรม 
ท่ีไดจากการเขารวม          
ในชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ 

1. เขารวมชุมชน         
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรู           
ท่ีไดจากการเขารวม
ชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพไปใช 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรม 
ท่ีไดจากการเขารวม         
ในชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ 

1. เขารวมชุมชน    
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรู          
ท่ีไดจากการเขารวม
ชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพไปใช 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรม 
ท่ีไดจากการเขารวม 
ในชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ 

แฟมเอกสาร 
หลักฐาน          
การพัฒนาวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   4. สรางนวัตกรรม 
ท่ีไดจากการเขารวม 
ในชุมชนการเรียนรู          
ทางวิชาชีพ 

4. สรางเครือขาย
ชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ 
 
5. สรางวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู                 
ในสถานศึกษา 
 
6. เปนผูนํา                 
การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีสงผลตอเพ่ือนรวม
วิชาชีพ 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี 

4. สรางเครือขาย
ชุมชนการเรียนรู          
ทางวิชาชีพ 
 
5. สรางวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู          
ในสถานศึกษา 
 
6. เปนผูนํา           
การเปลี่ยนแปลง        
ท่ีสงผลตอวงวิชาชีพ 
 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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การดําเนินการในชวงเปล่ียนผาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดํารงตําแหนงครู ซ่ึงยังมิไดมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและดําเนินการ 

              เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยูกอนวันท่ีมาตรฐานท่ัวไปนี้มีผลบังคับใช ใหประเมินดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 3 ดานการ
พัฒนาตนเอง         
และพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การ
พัฒนาตนเอง 

  มีการศึกษาคนควา     
หาความรูดวยวิธีการ
ตางๆ ท่ีทําใหเกิดความรู
และทักษะเพ่ิมข้ึน       
ใน 4 รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/การสัมมนา
รวมแลวไมนอยกวา  
20 ชั่วโมงตอป หรือ
การศึกษาตอ 1 หลักสูตร 

2. การศึกษาเอกสาร 
ทางวิชาการ 1 เรื่องตอป 

3. การศึกษาคนควา 
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  
1 ครั้งตอป 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 1 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควา        
หาความรูดวยวิธีการ
ตางๆ ท่ีทําใหเกิดความรู
และทักษะเพ่ิมข้ึน          
ใน 4 รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/ การสัมมนา 
รวมแลวไมนอยกวา  
20 ชั่วโมงตอป หรือ
การศึกษาตอ 1 หลักสูตร 

2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 2 เรื่องตอป 

3. การศึกษาคนควา 
จาก สื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  
2 ครั้งตอป 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 2 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควา      
หาความรูดวยวิธีการ
ตางๆ ท่ีทําใหเกิดความรู 
และทักษะเพ่ิมข้ึน        
ใน 4 รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/ การสัมมนา 
รวมแลวไมนอยกวา  
20 ชั่วโมงตอป หรือ
การศึกษาตอ 1 หลักสูตร 

2. การศึกษาเอกสาร   
ทางวิชาการ 3 เรื่องตอป 

3. การศึกษาคนควา 
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 
 3 ครั้งตอป 

4. การแลกเปลีย่นเรยีนรู
ทางวิชาการ 3 ครั้งตอป 

   มีการศึกษาคนควา      
หาความรูดวยวิธีการ
ตางๆ ท่ีทําใหเกิดความรู
และทักษะเพ่ิมข้ึน        
ใน 4 รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/ การสัมมนา 
รวมแลว ไมนอยกวา  
20 ชั่วโมงตอป หรือ
การศึกษาตอ 1 หลักสูตร 

2. การศึกษาเอกสาร 
ทางวิชาการ 4 เรื่องตอป 

3. การศึกษาคนควา 
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  
4 ครั้งตอป 

4. การแลกเปลีย่นเรยีนรู
ทางวิชาการ 4 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควา     
หาความรูดวยวิธีการ
ตางๆ ท่ีทําใหเกิดความรู 
และทักษะเพ่ิมข้ึน       
ใน 4 รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทางวิชาการ/
การอบรม/ การสัมมนา 
รวมแลว ไมนอยกวา  
20 ชั่วโมงตอป หรือ
การศึกษาตอ 1 หลักสูตร 

2. การศึกษาเอกสาร 
ทางวิชาการ 5 เรื่องตอป 

3. การศึกษาคนควา 
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  
5 ครั้งตอป 

4. การแลกเปลีย่นเรยีนรู
ทางวิชาการ 5 ครั้งตอป 

ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานแหลงขอมูล เชน 
1) ใบรับรองการผาน
การทดสอบความรูจาก
สถาบันทางวิชาการ ท่ี ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต.  
กําหนด 

2) วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ 
ใบรับรอง/โล/รางวัล 
หลักฐานการศึกษาตอ 

3) หนังสือเชิญ คําสั่ง 
หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 

4) เอกสารทางวิชาการท่ี
ศึกษา 

5) ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ 

6) เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ  
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ 
เปนเอกสารทางวิชาการ  
(แบบฝกประสบการณ/     
แบบฝกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ กรณีศึกษา 
ฯลฯ ) 2 เรื่องตอป 
และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/แกปญหา
ในการจัดการเรียนการสอน
ครบท้ัง 2 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ      
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/         
แบบฝกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ กรณีศึกษา 
ฯลฯ) 3 เรื่องตอป    
และนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน/   
ปรับพฤติกรรม/แกปญหา
การจัดการเรียนการสอน
ครบท้ัง 3 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/   
แบบฝกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ กรณีศึกษา 
ฯลฯ ) 4 เรื่องตอป  
และนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจัดการ
เรียนการสอนครบ     
ท้ัง 4 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/
แบบฝกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ กรณีศึกษา 
ฯลฯ) 5 เรื่องตอป   
และนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจัดการ
เรียนการสอนครบ       
ท้ัง 5 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/  
แบบฝกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ กรณีศึกษา 
ฯลฯ) 6 เรื่องตอป   
และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจัดการ
เรียนการสอนครบ      
ท้ัง 6 เรื่องตอป 

ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล  เชน 
1) เอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/ 
แบบฝกทักษะ/บทความ 
ทางวิชาการ/การศึกษา ฯลฯ ) 
2) บันทึกรองรอยการใช
เอกสารทางวิชาการ         
(แบบฝกประสบการณ/    
แบบฝกทักษะ/ บทความ  
ทางวิชาการ/กรณีศึกษา ฯลฯ)
จัดทําข้ึนในการจัดการเรียนรู 
3) เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวยแลว 
 

                                                  (ลงชื่อ)............................................................................ 
                                                       (                                                    ) 
                                                    ตําแหนง........................................................................ 
                                                     วันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. .......... 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล ตรวจสอบผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและเอกสารหลักฐานแลว 
เห็นวา.......................................................................................................................................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

   

                   (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
                        (                                         )                                          (                                          )                                                                                                          
   
                                                     (ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ 
                                                 (                                         ) 
                                                            วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ. ................. 
 

ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและเอกสารหลักฐานแลว 
เห็นวา................................................................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

                                                                        

 (ลงชื่อ)............................................................... 
                                  (                                            ) 
                                ตําแหนง................................................................. 
                                วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ............ 
 



 
 
 
 

แบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู 

ระดับอาชีวศึกษา 

ปการศึกษา..................... 
 

 

ช่ือผูรับการประเมิน นาย/นาง/นางสาว.......................................................................นามสกุล............................................................ 

ตําแหนงครู ตําแหนงเลขท่ี...................................วิทยฐานะ                 

 ไมมีวิทยฐานะ 
 ครูชํานาญการ 
 ครูชํานาญการพิเศษ     
 ครูเช่ียวชาญ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ...............ข้ัน............อัตรา................................บาท 

สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา........................................................สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ.)................................................................... 

อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด.................................................... 

 

 

 



 
 
คําช้ีแจง วิธีการประเมินแตละตัวช้ีวัดใหดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ใหผูดํารงตําแหนงครูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พรอมท้ังใหแนบเอกสาร 
               หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการสถานศึกษาดวย 
  2. ใหผูดํารงตําแหนงครูบันทึกระดับคุณภาพท่ีไดในตารางสรุปผลการประเมิน 
      กรณีตัวช้ีวัดใดมีผลการประเมินต่ํากวาระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไมครบถวนตามระดับคุณภาพ ไมใหคะแนนสําหรับตัวช้ีวัดนั้น  

 ตารางสรุปผลการประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.ดานการจัดการเรียนการสอน 

   1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     เกณฑการตัดสิน 

  วิทยฐานะครูชํานาญการ 

       (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดบั 2 

       (2) ดานท่ี 2-3 แตละดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 2 

            ไมนอยกวา 1 ตัวช้ีวัด 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

       (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดบั 3 

       (2) ดานท่ี 2-3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 2  

            และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวช้ีวัด 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

       (1 ) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 4 

       (2 ) ดานท่ี 2-3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 3 

             และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวช้ีวัด 

   1.2 การจดัการเรียนรู 

         1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

     

         1.2.2 การจัดทําแผนการจดัการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ 

     

1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรยีนรู      

1.2.4 คณุภาพผูเรยีน      

 1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

และแหลงเรียนรู 

     

 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      

 1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      

 

 

 



 
 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

   2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน 

     วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 (1) ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 5 

 (2) ดานท่ี 2-3 ท้ัง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 4 

     และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวช้ีวัด 

   2.2 การจดัระบบดูแลชวยเหลอืผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม      

   2.3 การจดัทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียน 

หรือประจาํวิชา 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู 

ระดับอาชีวศึกษา 
 

มีการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู 

1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ 
1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
1.2.4 คุณภาพผูเรียน 

1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

 2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 
2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 
 

 

 

 



 
 

- 1 - 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 ระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 

ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาตอ      
และประกอบอาชีพตามจุดประสงค สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษาหรือหลักสูตรการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนรูดวยวิธีการรูปแบบที่หลากหลาย         
และเหมาะสม เนนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ ใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ 

  1.1  การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะหจุดประสงค สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตร เพ่ือจัดทําหนวยการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมินความสอดคลองกับจุดประสงค สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 1 ดานการจัด   
 การเรียนการสอน 
   1.1 การสรางและหรือ
พัฒนาหลักสตูร 

1. วิ เคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา 
หรือคําอธิบายของหลักสูตร  
และนําไปจัดทํารายวิชา 
และหรือหนวยการเรียนรู 
ใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะและคําอธิบาย
รายวิชาหรือคําอธิบาย
ของหลักสูตร 

1 .  วิ เคราะหหลักสูตร
จุดประสงค  สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา 
หรือคําอธิบายของหลักสูตร 
และนําไปจัดทํารายวิชา 
และหรือหนวยการเรียนรู  
ใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะและคําอธิบาย
รายวิชาหรือคําอธิบาย
ของหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา 
หรือคําอธิบายของหลักสูตร 
และนําไปจัดทํารายวิชา 
และหรือหนวยการเรียนรู 
ใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะและคําอธิบาย
รายวิชาหรือคําอธิบาย
ของหลักสูตร 
 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา 
หรือคําอธิบายของหลักสูตร 
และนําไปจัดทํารายวิชา 
 และหรื อหน วยการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับ
จุดประสงค สมรรถนะและ
คําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา 
หรือคําอธิบายของหลักสูตร 
และนําไปจัดทํารายวิชา 
และหรือหนวยการเรียนรู 
ใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะและคําอธิบาย
รายวิชาหรือคําอธิบาย
ของหลักสูตร 

1) หลักสูตร รายวิชาท่ี
สอน 
2) หนวยการเรียนรู
ของรายวิชาท่ีสอน 
3 )  ห ลั ก ฐ า น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล การ ใช
หลักสูตร รายวิชาท่ีสอน 
กิจกรรมหรือโครงการ 
4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร 
โล คําสั่ง หรืออ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 2. รวมพัฒนาหลักสูตร
รายวิ ช า  กิ จกรรมหรื อ
โครงการ และหนวยการ
เรี ยนรู ให สอดคล องกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ ผูเรียน 
ทองถ่ิน และสามารถนํา ไ ป
ปฏิบัติ ไดจริง 
 
 
3 .  มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ประเมินผลการใชหลักสูตร 
กิจกรรมหรือโครงการ 

2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
กิจกรรม หรือโครงการ 
และหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบกา ร  ผู เรี ยน 
ทองถ่ิน และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
 
 
3. รวมประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรม หรือ
โครงการและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
 

2 .  ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า 
กิจกรรม หรือโครงการ 
และหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการผู เรี ยน 
ทองถ่ิน และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
ห ลั ก สู ต ร  กิ จ ก ร ร ม 
หรือโครงการอยางเปน
ระบบและนําผลการ
ป ร ะ เ มิ น ป รั บ ป รุ ง
พัฒนา ให มี คุณภาพ
สูงข้ึน 
4 .  ร วมแลก เปลี่ ยน
เรียนรูดานหลักสูตร 

2 .  ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า 
กิจกรรม หรือโครงการ 
และหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา หรือ สถาน
ประกอบการ ผู เรียน 
ท องถ่ิ น และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรม หรือ
โครงการอยางเปนระบบ
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีด ี   
เปนพ่ี เลี้ ยง และหรือ
เ ป น  ท่ี ป รึ กษ าด า น
หลักสูตร 

2. ปรับประยุกตหลักสูตร
รายวิชา กิจกรรม หรือ
โครงการ และหนวยการ
เรียนรู และสรางองค
ค ว า ม รู ใ ห ม ใ ห
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการผู เรี ยน 
ทองถ่ิน และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรม หรือ
โครงการอยางเปนระบบ
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี    
เปนผูนํา  เปนพ่ี เลี้ ยง    
และเปนท่ีปรึกษาดาน
หลักสูตร 
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1.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ ตามจุดประสงค สมรรถนะ คําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตร  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจัดเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหนวยการเรียนรูสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของหลักสูตรธรรมชาติของเนื้อหาสาระ
หรือเนื้อหารายวิชา เหมาะสมกับผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม บริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและหรือทองถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ (Active 
Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ บรรลุตามจุดประสงค สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของหลักสูตร และประเมินผลหนวยการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2 การจัดการเรียนรู 
  1.2.1 การออกแบบ
หนวยการเรียนรู 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรูหรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 
ใหสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการและหรือ
ทองถ่ิน และเหมาะสม      
กับผูเรียน หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 
 
 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรูหรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ     
และหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผูเรียน       
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
 
 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรูหรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ     
และหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผูเรียน      
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 
 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรูหรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษาหรือ   
สถานประกอบการ     
และหรือทองถ่ิน และ 
เหมาะสมกับผูเรียน       
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 
 

1. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรูหรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ      
และหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผูเรียน       
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
 

1) หนวยการเรียนรู 
หรือเนื้อหาสาระการ
เรียนรูของรายวิชา        
ท่ีสอน 
2) หลักฐานการ
ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู      
หรือเนื้อหาสาระ       
การเรียนรู 
3) คําสั่ง และรองรอย 
การเปนพ่ีเลี้ยง      
และใหคําปรึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของเนื้อหาสาระการเรียนรู 
และสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช 
หนวยการเรียนรูหรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 

2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัต ิ
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของเนื้อหาสาระการเรียนรู 
อยางหลากหลาย และ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู  
หรือเนื้อหาสาระ      
การเรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

2. มีกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาตขิองเนื้อหา
สาระการเรียนรู อยาง
หลากหลาย และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรูหรือ 
เนื้อหาสาระการเรียนรู 
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนพ่ีเลี้ยง 
หรือรวมปรึกษา 
แลกเปลีย่นเรียนรู 
ดานการออกแบบ 
หนวยการเรียนรู 

2. มีกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาตขิองเนื้อหา
สาระการเรียนรูอยาง
หลากหลาย และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรูหรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ
เปนท่ีปรึกษาดานการ
ออกแบบหนวยการเรียนรู 

2. มีกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาตขิองเนื้อหา
สาระการเรียนรู อยาง
หลากหลาย และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการ 
ใชหนวยการเรยีนรู 
หรือเนื้อหาสาระ          
การเรียนรูและนําผล       
การประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง
และเปนท่ีปรึกษาดาน
การออกแบบ หนวย
การเรียนรู 
 

4) หลักฐานและ
รองรอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ท่ีเก่ียวของ 
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   1.2.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการฝกอาชีพ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล(IIP)/แผนการจัดประสบการณ 
 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูเปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูลวงหนาอยาง
เปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 
          จัดทําแผนการฝกอาชีพ หมายถึง การจัดทําแผนงานของครูฝกเพ่ือเตรียมงานการฝกอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี มีความรูความสามารถในอาชีพตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสถานประกอบการกําหนดไวโดยสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและรายวิชาในหลักสูตร 
 จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห ความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาหรือการบําบัดฟนฟูของแตละบุคคล โดยอาศัยความ
รวมมือจากผูปกครอง ครู ผูบริหาร และสหวิชาชีพ เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล ตลอดจนกําหนดสื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเฉพาะบุคคลอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 
 จัดทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหรือการ
บําบัดฟนฟูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 จัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม              
และสติปญญา ผานกิจกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.2 จัดทํา 
แผนการจัดการเรียนรู/
แผนการฝกอาชีพ
แผนการจัด
การศึกษา 
เฉพาะบุคคล(IEP)/ 
แผนการสอน
รายบุคคล 
(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียน 
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด 
การเรียนรูและหรือ 
 แผนการฝกอาชีพ
สอดคลองกับ 
การออกแบบ 

1. วิเคราะหผูเรียน 
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด 
การเรียนรูและหรือ
แผนการฝกอาชีพ
สอดคลองกับ 
การออกแบบ 

1. วิเคราะหผูเรียน 
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด 
การเรียนรูและหรือ
แผนการฝกอาชีพ
สอดคลองกับ 
การออกแบบ 

1.วิเคราะหผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกอบรม 
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด 
การเรียนรูและหรือ
แผนการฝกอาชีพ
สอดคลองกับ 
การออกแบบ 

1.วิเคราะหผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกอบรม 
เปนรายบุคคล 
 
2. จัดทําแผนการจัด 
การเรียนรูและหรือ
แผนการฝกอาชีพ
สอดคลองกับ 
การออกแบบ 

1) หลักฐานการ
วิเคราะหผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรม 
2) แผนการจัดการ
เรียนรูและหรือ
แผนการฝกอาชีพ 
3) คําสั่ง รองรอยการ
เปน       พ่ีเลี้ยงและ
ใหคําปรึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 หนวยการเรียนรูธรรมชาติ
ของผูเรียนหรือผูเขารับ การ
ฝกอบรมและบริบท ของ
สถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการและทองถ่ิน    
ที่มีองคประกอบครบถวน 
ตามรูปแบบที่หนวยงาน 
การศึกษาหรือสวนราชการ 
ตนสังกัดกําหนดและ  
สามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับธรรมชาติของ
เนื้อหาสาระการเรยีนรู
และผูเรียนหรือ    ผูเขารับ
การฝกอบรม 
 
 

หนวยการเรียนรูธรรมชาติ
ของผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรมและบริบทของ
สถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการและทองถ่ิน   
ที่มีองคประกอบครบถวน 
ตามรูปแบบที่หนวยงาน 
การศึกษาหรือสวนราชการ 
ตนสังกัดกําหนดและ 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของเนื้อหาสาระการ
เรียนรูและผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม 
 
 

หนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝก อบรม
และบริบทของสถาน 
ศึกษาหรือสถาน
ประกอบการและทองถ่ิน
ที่มีองคประกอบ
ครบถวน ตามรูปแบบที่
หนวยงาน 
การศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนด
และ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
3. มีกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสรางสรรค 
สอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
สาระการเรียนรูและ
ผูเรียน หรือผูเขารับ
การฝกอบรม 
 

หนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกอบรมและ
บริบทของสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการ
และทองถ่ินที่มี
องคประกอบครบถวน 
ตามรูปแบบที่หนวยงาน 
การศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 

 
3. มีกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสรางสรรค 
สอดคลองกับ 
ธรรมชาติของเนื้อหา
สาระการเรยีนรูและ
ผูเรียน  หรือผูเขารับ
การฝกอบรมอยาง
หลากหลาย 

หนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกอบรมและ
บริบทของสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการ
และทองถ่ินที่มี
องคประกอบครบถวน 
ตามรูปแบบที่หนวยงาน 
การศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนด
และ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
 
3. มีกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสรางสรรค 
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของเนื้อหาสาระการ
เรียนรูและผูเรียน       
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรมอยาง
หลากหลาย 

4) หลักฐานและ
รองรอยอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 4. มีบันทึกหลังการสอน
หรือหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการสอน
หรือหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สอดคลอง 
กับจุดประสงคการ
เรียนรู และนําผลมา
พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการสอน
หรือหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู และ
นําผลมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรูใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางที่ด ี
และใหคําแนะนําดาน      
การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการสอน
หรือหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
และนาํผลมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรู       
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางที่ดี  
เปนพี่เลี้ยง และหรือเปน 
ที่ปรึกษาดานการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการสอน
หรือหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
และนาํผลมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรู         
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางที่ด ี
เปนผูนาํ เปนพี่เลี้ยง  
และเปนทีป่รึกษาดาน    
การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 
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1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูท่ีแยบยล โดยใชเครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอยางหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดประสงค
การเรียนรู และสมรรถนะ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.3 กลยุทธ 
ในการจัดการเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
ที่เนนวิธีการปฏิบตัิ 
มีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  
การวัดผลและประเมินผล 
ตามแผนการจัดการเรียนรู
หรือแผนการฝกอาชีพ 
ที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู สมรรถนะ
ประจาํหนวยหรือสมรรถนะ 
ของหลักสตูรและสอดคลอง 
กับธรรมชาติของผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
และเนื้อหาสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ที่เนนวิธกีาร
ปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยกีารจัดการ
เรียนรู การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรูหรือ
แผนการฝกอาชีพ          
ที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
สมรรถนะประจาํหนวย
หรือสมรรถนะ ของ
หลักสูตรและสอดคลอง 
กับธรรมชาติ ของ
ผูเรียนหรือผูเขารับ 
การฝกอบรมและ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
ที่เนนวิธกีารปฏิบตัิ 
มีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  
การวัดผลและประเมินผล 
ตามแผนการจัดการเรียนรู
หรือแผนการฝกอาชีพ 
ที่สอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู สมรรถนะ  
ประจําหนวยหรือ
สมรรถนะของหลักสูตร
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน หรือ
ผูเขารับการฝกอบรมและ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
ที่เนนวิธีการปฏิบตัิ 
มีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  
การวัดผลและประเมินผล 
ตามแผนการจัดการเรียนรู
หรือแผนการ ฝกอาชีพ       
ที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู สมรรถนะ
ประจําหนวยหรือ
สมรรถนะของหลักสูตร
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมและ
เนือ้หาสาระการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
ที่เนนวิธีการปฏิบตัิ 
มีความหลากหลาย 
ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  
การวัดผลและประเมินผล 
ตามแผนการจัดการเรียนรู
หรือแผนการ ฝกอาชีพ      
ที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู สมรรถนะ
ประจําหนวยหรือ
สมรรถนะของหลักสูตร
และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมและ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 
 

1) แผนการจัดการ
เรียนรูหรือแผนการ      
ฝกอาชีพ 
2) สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู และแหลง
เรียนรู 
3) หลักฐานหรือ
รองรอยการ
ประเมินผลการใชกล
ยุทธการจัดการเรียนรู 
4) คําสั่ง และรองรอย
การเปนพี่เลี้ยง         
และใหคําแนะนํา 
5) หลกัฐานและ
รองรอย อ่ืนๆ เพิ่มเติม
ที่เก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  2. ประเมินผล 
การใชกลยุทธในการ
จัด การเรียนรูและนํา
ผล  การประเมินมา
ปรับปรุง 

2. ประเมินผลการใช
กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ 
ประเมินมาปรับปรงุ
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 
 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู                 
ในสถานศึกษา 

2. ประเมินผล 
การใชกลยุทธในการจัด 
การเรียนรูและนําผล    
การประเมินมาปรับปรงุ
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู               
ในสถานศึกษา 
 
4. กลยุทธ 
การจัดการเรียนรู   
สามารถนําไปใชได 
ในสถานศึกษา 
ท่ีมีบริบทใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

2. ประเมินผล 
การใชกลยุทธในการจัด 
การเรียนรูและนําผล       
การประเมินมาปรบัปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู                
ในสถานศึกษา 
 
4. กลยุทธ 
การจัดการเรียนรู     
สามารถนําไปใชได 
ในสถานศึกษา 
ท่ีมีบริบทใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี        
และเปนผูนํา 

 



 

- 10 - 

 

 

 

1.2.4 คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ทักษะ ตามจุดประสงคและสมรรถนะรายวิชาหรือสมรรถนะของ
หลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2.4 คุณภาพ
ผูเรียน 

จํานวนผูเรียนหรือ           
ผูเขารับการฝกอบรม           
ไมนอยกวารอยละ 55 
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย    
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนหรือ       
ผูเขารับการฝกอบรม   
ไมนอยกวารอยละ 60 มี
ผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนหรือ       
ผูเขารับการฝกอบรม   
ไมนอยกวารอยละ 65
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนหรือ          
ผูเขารับการฝกอบรม   
ไมนอยกวารอยละ 70
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

จํานวนผูเรียนหรือ         
ผูเขารับการฝกอบรม   
ไมนอยกวารอยละ 75 
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมาย 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

หลักฐานแสดงผลการ
เรียนของผูเรียนรายวิชา
หรือผลการฝกอบรมของ
ผูเขารับ    การฝกอบรม
ตามหลักสูตรท่ีขอรับการ
ประเมิน 
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1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู หมายถึง การเลือก การคัดสรร ใช สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา                   
และแหลงเรียนรู เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม สอดคลองกับเนื้อหาสาระ รายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน รองรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.3 การสราง 
และการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
และแหลงเรียนรู 

เลือกใชและหรือพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหลง
เรียนรู นําไปใชในการจัด 
การเรียนรูเหมาะสมกับ
ผูเรียน หรือผูเขารับ     
การฝกอบรมสอดคลอง
กับเนื้อหาสาระ รายวิชา
และจุดประสงคการเรียนรู 

1. คัดสรรและหรือ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู นําไปใช 
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน  
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระรายวิชา          
และจดุประสงคการ
เรียนรู 
2. ประเมินการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา          
และแหลงเรียนรู 

1. สรางและพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู นําไปใชในการจัด 
การเรียนรูเหมาะสมกับ
ผูเรียน หรือผูเขารับ      
การฝกอบรมสอดคลอง
กับเนื้อหาสาระรายวิชา 
และจุดประสงคการเรียนรู 
 
 
2.ประเมินผลการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู และนําผล
มาประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู นําไปใชในการจัด 
การเรียนรูเหมาะสมกับ
ผูเรียน หรือผูเขารับ       
การฝกอบรมสอดคลอง
กับเนื้อหาสาระรายวิชา
และจุดประสงคการเรียนรู 
 
 
2. ประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี      
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนา 
สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรู
นําไปใชในการจัดการ
เรียนรูเหมาะสมกับ
ผูเรียน หรือผูเขารับ
การฝกอบรม
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระรายวิชาและ
จุดประสงคการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใช
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี       
ทางการศึกษา และ       
แหลงเรียนรู และนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 

1) สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยทีางการ
ศึกษาและแหลงเรียนรู 
2) หลักฐาน รองรอย 
การประเมินผลและ
หรือปรับปรุงสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรู 
3) หลักฐาน รองรอย  
การนําสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงการเรียนรู        
ไปประยุกตใชใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
4) หลักฐานและ
รองรอย อ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3. สามารถนําสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา         
และแหลงเรียนรู            
ไปปรับประยุกตใช 
ในสถานศึกษา 
ท่ีมีบริบทใกลเคียง 

3. สามารถนําสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา        
และแหลงเรียนรู 
ไปปรับประยุกตใช 
ในสถานศึกษา 
ท่ีมีบริบทใกลเคียง 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 

3. สามารถนําสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  และแหลง
เรียนรู ไปปรับประยุกต 
ใชในสถานศึกษา 
ท่ีมีบริบทใกลเคียง 
 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนผูนํา 
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1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศท่ีเปนผลจากการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู ความกาวหนาและพัฒนาการ 
ของผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม ท่ีสะทอนระดับคุณภาพของผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม  โดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอง              
กับจุดประสงคการเรียนรู 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน รองรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.4 การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

1. เลือกใชและหรือ 
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอง
กับจุดประสงค การเรียนรู 
 
2. มีการประเมิน     
ตามสภาพจริง 

1. คัดสรรและหรือ
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอง 
กับจุดประสงคการเรียนรู 
 
2. มีการประเมิน 
ตามสภาพจริง 
 
3. มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่งมือ
วัดและประเมินผล 

1. สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัด และ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอง          
กับจุดประสงคการเรียนรู 
 
2. มีการประเมิน 
ตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมิน

คุณภาพของเครือ่งมือ

วัดและประเมินผล  

การเรียนรู และนําผล

การประเมินคุณภาพ

ของเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู

ไปปรับปรุง 

1. สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัด และ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู 
 
2. มีการประเมิน 
ตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเครือ่งมือ
วัดและประเมินผล 
การเรียนรู และนําผล
การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัด          
และประเมินผล           
การเรียนรูไปปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัด และ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู 

 
2. มีการประเมิน ตาม
สภาพจริง 
 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู และนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือวัด      และ
ประเมินผล            
การเรียนรูไปปรับปรงุ 
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 

1) แผนการจัดการ
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพ 
2) หลักฐาน รองรอย  
ท่ีแสดงถึงการวิเคราะห
จุดประสงคการเรียนรู  
เพ่ือวัดและประเมินผล 
การเรียนรู 
3) เครื่องมือท่ีใชในการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรูและเกณฑการให
คะแนน 
4) ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ของผูเรียนหรือผูเขารับ  
การฝกอบรม 
5) คําสั่งและรองรอย 
การเปนพ่ีเลี้ยงและให
คําแนะนําดานการวัด
และประเมินผล 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

   4. ใหคําแนะนําดาน
การวัดและประเมินผล 

4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนพ่ีเลี้ยงและให
คําปรึกษาดานการวัด             
และประเมินผล 

4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง
และใหคําปรึกษา 
ดานการวัดและ
ประเมินผล 
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1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกไขปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 
ไดเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.5 การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู 

ใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู 
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม 

1. ใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู 
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม โดยใช
วิธีการท่ีถูกตอง 
 
 
 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม
ไปใช 

1. ใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู 
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม โดยใช
วิธีการท่ีถูกตอง และ
เหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความ
ตองการจําเปน 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม
ไปใช 

1. ใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัย
เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยใชวิธีการ
ท่ีถูกตองและเหมาะสม
กับสภาพปญหาและ
ความตองการจําเปน 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม
หรือผลการวิจัยไปใช 

1. ใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัย      
ในการสรางองคความรู
ใหมเพ่ือแกปญหาและ 
หรือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม โดยใชวิธี
ท่ีถูกตองและเหมาะสม
กับสภาพปญหาและ
ความตองการจําเปน 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม               
หรือผลการวิจัยไปใช 

1) หลักฐาน รองรอย  
ท่ีแสดงถึงการแกปญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู 
หรือองคความรูใหม 
โดยใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัย 
2) หลักฐาน รองรอย 
ท่ีแสดงถึงการเปนผูนํา 
หรือการใหคําแนะนํา 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    3. ใหคําแนะนํา 
ในการใชกระบวนการวิจัย 
หรือดําเนินการวิจัย 
เพ่ือแกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู 
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม 

3. เปนผูนําและให
คําแนะนําในการใช
กระบวนการวจิัยหรอื
ดําเนินการวิจัยในการ
สรางองคความรูใหมเพ่ือ
แกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
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ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ท่ีสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมใหเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และคนพบคําตอบดวย
ตนเอง 
  2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู กระตุนความสนใจใฝรู  ใฝศึกษา อบรมบมนิสัย ตลอดจน
สงเสริม         ใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยมท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตย                   อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางแรงบันดาลใจ และเสริมแรงใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 2 ดานการ
บริหารจัดการช้ัน
เรียน  
  2.1 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

1. จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู เพ่ือใหผูเรียน            
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 
 
 
2. สงเสริมใหผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด    
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมมีสวนรวม 
ในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ 
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 
 
 
2. สงเสริมใหผูเรียน     
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด   
 มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมมีสวนรวม
อยางสรางสรรคในการ
จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ 
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 
 
2. สงเสริมใหผูเรียน        
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม          เกิด
กระบวนการคิด    
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมและผูท่ี
เก่ียวของมีสวนรวม
อยางสรางสรรคในการ
จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ 
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 
2. สงเสริมใหผูเรียน   
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม เกิด
กระบวนการคิด    
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

1. ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมและผูท่ี
เก่ียวของมีสวนรวม
อยางสรางสรรคในการ
จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 
2. สงเสริมใหผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด  
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

แฟมเอกสาร หลักฐาน 
การบริหารจัดการ          
ชั้นเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. อบรมบมนิสยั 
ใหผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม   
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 

3. อบรมบมนิสัย 
ใหผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 

3. อบรมบมนิสัย 
ใหผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียน
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความม่ันใจ
ในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 

3. อบรมบมนิสยั 
ใหผูเรียนหรือผูเขารับ   
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค คานิยม  
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
มีความม่ันใจในการ
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ เกิดแรงบันดาล
ใจ 

3. อบรมบมนิสัย              
ใหผูเรียนหรือผูเขารับ        
การฝกอบรมมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ          
อันพึงประสงค คานิยม           
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
 
4. เสริมแรงใหผูเรียน      
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรม  มีความม่ันใจ
ในการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ          
เกิดแรงบันดาลใจ 
 
5. การบริหารจัดการ        
ชั้นเรียนเปนแบบอยาง 
ท่ีดี 
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2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมอยางเปนระบบโดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดทํา           
และใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม จัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริม ปองกัน และแกปญหาของผูเรียนรายบุคคล     
หรือผูเขารับการฝกอบรมรายบุคคล 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.2 การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือ       
ผูเขารับการ
ฝกอบรม 

รวบรวมขอมูล    
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ 
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค 
ดวยวธิีการท่ีหลากหลาย 
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูเขารับ      
การฝกอบรม 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค 
ดวยวธิีการท่ีหลากหลาย 
ในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูเขารับ       
การฝกอบรม 
3. สงเสริม ปองกัน
และแกปญหาผูเรียน
หรือผูเขารับการ
ฝกอบรมอยางเปนระบบ 
 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย ในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรม 
 
3. สงเสริม ปองกันและ
แกปญหาผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมอยาง
เปนระบบ 

1. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมในระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย ในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนหรือผู
เขารับ     การฝกอบรม 
 
3. สงเสริม ปองกันและ
แกปญหาผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมอยาง
เปนระบบ 

แฟมเอกสาร หลักฐาน  
การจดัระบบดูแล 
ชวยเหลือผูเรียนหรือ       
ผูเขารับการฝกอบรม 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    4. นําไปประยุกตใช 
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

4. นําไปประยุกตใช 
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมในทุกดานท่ีผานการ
วิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม ประจําชั้นหรือประจําวิชาท่ี
รับผิดชอบ 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หลักฐาน รองรอย 

2.3 การจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
และเอกสาร
ประจําชั้นเรียน 
หรือประจําวิชา 

จัดทําขอมูล
สารสนเทศและ
เอกสารผูเรียนในท่ี
ปรึกษาหรือประจํา
วิชาอยางเปนระบบ 
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร 
ผูเรียนในท่ีปรึกษาหรือ
ประจําวิชาอยางเปน
ระบบ ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
 
2. ใชสารสนเทศในการ
เสริมสรางและพัฒนา
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 

1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ผูเรียนในท่ีปรึกษา หรือ
ประจําวิชาอยางเปน
ระบบ ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
 
2. ใชสารสนเทศในการ
เสริมสรางและพัฒนา
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 
3. ใหคําปรึกษาแกครู   
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 

1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ผูเรียนในท่ีปรึกษา  หรือ
ประจําวิชาอยางเปน
ระบบ ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
 
2. ใชสารสนเทศในการ
เสริมสรางและพัฒนา
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 
3. ใหคําปรึกษาแกครู   
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 

1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ผูเรียนในท่ีปรึกษาหรือ
ประจําวิชาอยางเปน
ระบบ ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
 
2. ใชสารสนเทศในการ
เสริมสรางและพัฒนา
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 
3. ใหคําปรึกษาแกครู   
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 

แฟมเอกสารหลักฐาน 
การจัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน             
หรือประจําวิชา 
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ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอยางเปนระบบ         
สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
ระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบ
กัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการ
เขารวมในชุมชน  การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพ            
การปฏิบัติงาน ความตองการจําเปน องคความรูใหม หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีได
จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หลักฐาน รองรอย 

ดานท่ี 3 ดานการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
 3.1 การพัฒนา

ตนเอง 

จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน      
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน
การศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัด 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง ท่ีสอดคลองกับ 
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง ท่ีสอดคลองกับ 
สภาพการปฏิบัติงานความ
ตองการจําเปนหรือตาม
แผนกลยุทธของ
หนวยงานศึกษา หรือสวน
ราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง ท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา 
หรือสวนราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง ท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา 
หรือสวนราชการตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

แฟมเอกสาร หลักฐาน 
การพัฒนาตนเอง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3. นําความรูความสามารถ 
และทักษะท่ีไดจาก      
การพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนหรือผูเขารับ       
การฝกอบรม 

3. นาํความรูความสามารถ 
และทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนหรือผูเขารับการ 
ฝกอบรม 
 
4. สรางองคความรูใหม   
ท่ีไดจากการพัฒนาตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

3. นาํความรูความสามารถ 
และทักษะท่ีไดจาก 
การพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรยีน
หรือผูเขารับการฝก 
อบรม 
 
4. สรางองคความรูใหม   
ท่ีไดจากการพัฒนาตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีสวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดง
บทบาท  ในชมรมวิชาชีพหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจ
รวมกัน   เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชมรมวิชาชีพหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการ
พัฒนาวิชาชีพ  มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3.2 การพัฒนา
วิชาชีพ 

เขารวมชมรมวิชาชีพ
หรือชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 

1. เขารวมชมรม
วิชาชีพหรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชมรม
วิชาชีพหรือชุมชน  การ
เรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

1. เขารวมชมรม
วิชาชีพหรอืชุมชน        
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชมรม
วิชาชีพหรือชุมชน       
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจดัการเรียน
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จากการเขารวม 
ในชมรมวิชาชีพ หรือ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

1. เขารวมชมรม
วิชาชีพหรอืชุมชน        
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชมรม
วิชาชีพหรือชุมชน       
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จากการเขารวม      
ในชมรมวิชาชีพ หรือ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

1. เขารวมชมรมวิชาชีพ
หรือชุมชน   การเรียนรู
ทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีไดจาก
การเขารวมชมรมวิชาชีพ
หรือชุมชน  การเรียนรู
ทางวิชาชีพไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน 
 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จากการเขารวม       
ในชมรมวิชาชีพ หรือ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

แฟมเอกสาร หลักฐาน 
 การพัฒนาวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   4. สรางนวัตกรรมท่ีได
จากการเขารวมในชมรม
วิชาชีพหรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 

4. สรางเครือขายชมรม
วิชาชีพหรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 
5. สรางวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู 
ในสถานศึกษา 
 
6. เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสงผล 
ตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี 

4. สรางเครือขายชมรม
วิชาชีพหรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 
5. สรางวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู 
ในสถานศึกษา 
 
6. เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
ท่ีสงผลตอวงวิชาชีพ 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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การดําเนินการในชวงเปล่ียนผาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดํารงตําแหนงครู ซ่ึงยังมิไดมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและดําเนินการเก่ียวกับ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยูกอนวันท่ีมาตรฐานท่ัวไปนี้มีผลบังคับใช ใหประเมินดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 3  
ดานการพัฒนา
ตนเอง 
และพัฒนา
วิชาชีพ 
  3.1 การ
พัฒนาตนเอง 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ 
ท่ีทําใหเกิดความรูและ
ทักษะเพ่ิมข้ึนใน 4 
รายการดังนี้  
1. การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การ
สัมมนา รวมแลวไมนอย
กวา 20 ชั่วโมง ตอป หรือ
การศึกษาตอ 1หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 1 เรื่อง       
ตอป 
3. การศึกษาคนควา 
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ      
1 ครั้งตอป 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ 1 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ 
ท่ีทําใหเกิดความรูและ
ทักษะเพ่ิมข้ึนใน 4 
รายการดังนี้  
1. การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การ
สัมมนา รวมแลวไมนอย
กวา 20 ชั่วโมง ตอปหรือ
การศึกษาตอ 1หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 2 เรื่องตอป 
3. การศึกษาคนควาจาก
สื่อ/วิธีการอ่ืนๆ  1 ครั้ง
ตอป 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ   2 
ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ 
ท่ีทําใหเกิดความรูและ
ทักษะเพ่ิมข้ึนใน 4 
รายการดังนี้  
1. การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การ
สัมมนา รวมแลวไมนอย
กวา 20 ชั่วโมงตอป 
หรือการศึกษาตอ 1 
หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 3 เรื่อง 
ตอป 
3. การศึกษาคนควาจาก
สื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 
1 ครั้งตอป 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ 
 3 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ 
ท่ีทําใหเกิดความรูและ
ทักษะเพ่ิมข้ึนใน 4 
รายการดังนี้  
1. การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การ
สัมมนารวมแลวไมนอย
กวา 20 ชั่วโมงตอปหรือ
การศึกษาตอ 1หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 4 เรื่องตอป 
3. การศึกษาคนควาจาก
สื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 1 ครั้ง
ตอป 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ  
4 ครั้งตอป 

  มีการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ 
ท่ีทําใหเกิดความรู และ
ทักษะเพ่ิมข้ึน ใน 4 
รายการ ดังนี้  
1. การประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การ
สัมมนารวมแลว  ไม
นอยกวา 20 ชั่วโมงตอ
ป หรือการศึกษา ตอ 1 
หลักสูตร 
2. การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 5 เรื่อง 
ตอป 
3. การศึกษาคนควา
จากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ   1 
ครั้งตอป 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ  
5 ครั้งตอป 

ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานแหลงขอมูล 
เชน 
1) ใบรับรองการผาน
การทดสอบความรูจาก
สถาบันทางวิชาการท่ี 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กําหนด 
2) วุฒิบัตร/เกียรติ
บัตร/ใบรับรอง/โล/
รางวัล หลักฐาน
การศึกษาตอ 
3) หนังสือเชิญ คําสั่ง 
หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
4) เอกสารทางวิชาการ
ท่ีศึกษา 
5) ผลการแลกเปลีย่น 
เรียนรู ทางวิชาการ 
6) เอกสาร หลักฐาน 
อ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 



 

 

 

 

 

 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3.2 การพัฒนา
วิชาชีพ 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ 
เปนเอกสารทางวชิาการ  
(แบบฝกประสบการณ/     
แบบฝกทักษะ/บทความทาง
วิชาการ กรณีศึกษา ฯลฯ ) 
2 เรื่องตอป 
และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/แกปญหา
ในการจัดการเรียนการสอน
ครบท้ัง 2 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพเปน
เอกสารทางวิชาการ(แบบฝก
ประสบการณ/         แบบฝก
ทักษะ/บทความทางวชิาการ 
กรณีศึกษา ฯลฯ) 3 เรื่อง
ตอป   และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/แกปญหา
การจัดการเรียนการสอน
ครบท้ัง   3 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพเปน
เอกสารทางวชิาการ(แบบฝก
ประสบการณ/   แบบฝก
ทักษะ/บทความทางวชิาการ 
กรณีศึกษา ฯลฯ ) 4 เรื่อง
ตอป  และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/แกปญหา
การจัดการเรียนการสอน
ครบท้ัง   4 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
เปนเอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/
แบบฝกทักษะ/บทความ
ทางวิชาการ กรณีศึกษา 
ฯลฯ) 5 เรื่องตอป   
และนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/
แกปญหาการจัดการ
เรียนการสอนครบท้ัง   
5 เรื่องตอป 

มีการประมวลความรู
เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพเปน
เอกสารทางวชิาการ(แบบฝก
ประสบการณ/  แบบฝก
ทักษะ/บทความทางวชิาการ 
กรณีศึกษา ฯลฯ) 6 เรื่อง
ตอป   และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน/
ปรับพฤติกรรม/แกปญหา
การจัดการเรียนการสอน
ครบท้ัง   6 เรื่องตอป 

ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
1) เอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/ 
แบบฝกทักษะ/บทความ 
ทางวิชาการ/การศึกษา 
ฯลฯ ) 
2) บันทึกรองรอยการใช
เอกสารทางวิชาการ
(แบบฝกประสบการณ/ 
แบบฝกทักษะ/บทความ 
ทางวิชาการ/กรณีศึกษา 
ฯลฯ )จัดทําข้ึนในการ
จัดการเรียนรู 
3) เอกสาร หลักฐาน
อ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวยแลว 

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

ตําแหนง........................................................................ 
วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. .................. 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล ตรวจสอบผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและเอกสารหลักฐานแลว 
เห็นวา................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

                            (ลงชือ่).....................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ                                                                                                    
                                    (                                   )                                       (                                     ) 

                                         (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
                             (                                    ) 

             วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ. ................. 
 

ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและเอกสารหลักฐานแลว 
เห็นวา........................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

            (ลงชื่อ)............................................................ 
                (                          ) 
                  ตําแหนง....................................................... 
                  วันท่ี............เดือน....................พ.ศ. .................... 
 

 



วฐ. 1 
 

แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ  
ตําแหนงครู 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อผูขอ นาย/นาง/นางสาว .................................................... นามสกุล ........................................... อาย.ุ.............ป 

คุณวุฒิ ......................................... ตําแหนงครู วิทยฐานะ .............................................. ตําแหนงเลขท่ี .................  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.  ........... เงินเดือนข้ัน..........อัตรา...............บาท 

สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา...........................................สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ.)..................................... 

อําเภอ...........................................................................จังหวัด...................................... ..........................................  

2. วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีทําการสอน จํานวน ....................... วิชา รวม ..................... ชั่วโมง/สัปดาห 

(ใหรายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ทุกชั้น/ระดับ ท่ีทําการสอน นับแตวันท่ียื่นคําขอ ยอนหลังไป    

5 ปการศึกษาติดตอกัน) 

2.1 ปการศึกษา .................  

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

2.2 ปการศึกษา .................  

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

2.3 ปการศึกษา .................  

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

2.4 ปการศึกษา .................  

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

2.5 ปการศึกษา .................  

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู .......................................... ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ...........   ............................. ชั้น/ระดับ ............... จํานวน ......... ชั่วโมง/สัปดาห 



 

    3. วิทยฐานะท่ีขอ 

 วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

เสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู/............................................................ 

1. เรื่อง................................................................. 

2. เรื่อง................................................................ 

 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

เสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู/.......................................................... 

1. เรื่อง.................................................................. 

2. เรื่อง.................................................................. 

 

         4.  คุณสมบัติของผูขอ 

สําหรับผูขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

การตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการฯ 

4.1 การดํารงตําแหนงปจจุบัน 

 ตําแหนงครู                                       ตั้งแตวันท่ี .................... ถึงวันท่ี .....................  

จํานวน ......... ป ............ เดือน 

 ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ         ตั้งแตวันท่ี .....................ถึงวันท่ี ......................  

จํานวน .......... ป ............ เดือน 

 ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตั้งแตวันท่ี ..................... ถึงวันท่ี .......................  

จํานวน .......... ป ............ เดือน 

 ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ           ตั้งแตวันท่ี.....................ถึงวันท่ี........................ 

จํานวน .......... ป ............ เดือน 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติระบุ

เหตุผล .....................  

..................................

.................................. 

 
 
 
 
 



 

สําหรับผูขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 

การตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการฯ 

 4.2 จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน ยอนหลัง 5 ปติดตอกัน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 

 
ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

ปท่ี 1 
(ตั้งแตวันท่ี
.............. 
ถึงวันท่ี

.................) 

ปท่ี 2 
(ตั้งแตวันท่ี
.............. 
ถึงวันท่ี 

.................) 

ปท่ี 3 
(ตั้งแตวันท่ี
.............. 
ถึงวันท่ี

.................) 

ปท่ี 4 
(ตั้งแตวันท่ี
.............. 
ถึงวันท่ี

.................) 

ปท่ี 5 
(ตั้งแตวันท่ี
.............. 
ถึงวันท่ี

.................) 

1) ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 

     

2) งานสนับสนุน   
การจัดการเรยีนรู  
- ปฏิบัติงานบริหาร 
วิชาการ งานบริหาร 
งานบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ หรือ 
งานบริหารงานท่ัวไป 

     

- การมีสวนรวม 
ในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) 

     

3) งานตอบสนอง 
นโยบายและจดุเนน 

     

รวม 
     

 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติระบุ  

  เหตุผล .................. .. 

  ................................. 

  ................................. 

 4.3 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
 (1) การถูกลงโทษทางวินัย 
     ไมเคย 

            เคย       สถานโทษ ............. คําสั่ง ............................... เลขท่ี............./.................... 
   ลงวันท่ี........................................... ตั้งแตวันท่ี......................................... 

 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       ไมเคย 

            เคย        สถานโทษ ........... คําสั่ง ............................... เลขท่ี............./.................... 

                              ลงวนัท่ี.................................ตั้งแตวันท่ี................................................... 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติระบุ  

  เหตุผล .................. .. 

  ................................. 

  ................................. 



 

สําหรับผูขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 

การตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการฯ 

4.4  การพัฒนา ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
1) เขารับการพัฒนาตามวิทยฐานะท่ีขอ .................................. รวมท้ังสิ้น..................ชัว่โมง 

(1)  หลักสูตร........................................................ ระหวางวันท่ี ..................................  
หนวยงานท่ีจัด ................................................ จํานวน ............................... ชั่วโมง 

(2)   หลักสูตร ........................  ............................. ระหวางวันท่ี ..................................  
หนวยงานท่ีจัด ................................................ จํานวน ............................... ชั่วโมง 

(3)   หลักสูตร ...................................................... ระหวางวันท่ี ..................................  
หนวยงานท่ีจัด ................................................ จํานวน ............................... ชั่วโมง 

2) เขารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
(1)  หลักสูตร........................................................ ระหวางวันท่ี ..................................  

หนวยงานท่ีจัด ................................................ จํานวน ............................... ชั่วโมง 
(2)   หลักสูตร ........................  ............................. ระหวางวันท่ี ..................................  

หนวยงานท่ีจัด ................................................ จํานวน ............................... ชั่วโมง 
(3)   หลักสูตร ...................................................... ระหวางวันท่ี ..................................  

หนวยงานท่ีจัด ................................................ จํานวน ............................... ชั่วโมง 
 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติระบุ 

  เหตุผล .................. .. 

  ................................. 

................................. 

4.5  ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงและวิทยฐานะท่ีดํารงอยู 
ยอนหลัง 5 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันท่ีส้ินสุดปการศึกษากอนวันท่ีย่ืนคําขอ 
  

 
ผลการประเมิน 

 

ปการศึกษา 
..................... 

ปการศึกษา 
..................... 

ปการศึกษา 
..................... 

ปการศึกษา 
..................... 

ปการศึกษา 
..................... 

ผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัตหินาท่ี 

 ผาน 

 ไมผาน 

 ผาน 

 ไมผาน 

 ผาน 

 ไมผาน 

 ผาน 

 ไมผาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติระบุ 

   เหตุผล ................. .. 

   ................................ 

   ................................ 

 
 



 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

        พรอมนีไ้ดแนบเอกสารหลักฐานมาดวยแลว 

 

                                             (ลงชื่อ)..............................................ผูขอ 

     (...............................................) 

                                             ตําแหนง............................................. 

      วันท่ี...........เดือน............... พ.ศ. ............. 
 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล  

ตรวจสอบแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ  

 ขาดคุณสมบัติ 

 

  (ลงชื่อ) ................................................ กรรมการ    (ลงชื่อ)............................................ กรรมการ 

             (..................................................)                                 (..................................................) 

 

(ลงชื่อ) ................................................... ประธานกรรมการ 

     (..................................................) 

  วันท่ี...........เดือน........................... พ.ศ. ...... ... 

 
ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

ตรวจสอบแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ  

 ขาดคุณสมบัติ 

 

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

(.............................................................) 

  ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา  

 วันท่ี .................. เดือน............................พ.ศ. ............. 

 

 



 

 

 

ความเห็นของผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/หัวหนาสวนราชการดานการศึกษา 

ตรวจสอบแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ 

 ขาดคุณสมบัติ 

 

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

( .......................................................... ) 

ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/หัวหนาสวนราชการดานการศึกษา 

วันท่ี .........เดือน.........................พ.ศ.............. 
 

 

ความเห็นของปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตรวจสอบแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ 

 ขาดคุณสมบัติ 

 

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

( .......................................................... ) 

ตําแหนง  ปลัด............................................................. 

วันท่ี .........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วฐ. 2 

แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
ตําแหนงครู (รายปการศึกษา) 
ปการศึกษา .......................  

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อผูขอ นาย/นาง/นางสาว ................................. .............นามสกุล................................ ......อายุ............................ป 

คุณวุฒิ......................................ตําแหนงครู วิทยฐานะ.....................................ตําแหนงเลขท่ี................................... 

รับเงินเดือนอันดับ คศ............................. เงินเดือนข้ัน..................อัตรา................บาท 

สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา.......................................สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ.)................................... 

อําเภอ.............................................. จังหวัด................................ 

2. วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีทําการสอน จํานวน ........ .....................วิชา รวม ............. .................ชั่วโมง/ป 

(ใหรายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ทุกชั้น/ระดับ ท่ีทําการสอน ในกรณีท่ีจัดการเรียนการสอน  

เปนภาคเรียน ใหรายงานเปนรายภาคเรียน) 

ภาคเรียนท่ี 1 

วิชา/กลุมสาระการเรียนรู..............................................ชั้น/ระดับ.........................จํานวน.........ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/กลุมสาระการเรียนรู..............................................ชั้น/ระดับ.........................จํานวน.........ชั่วโมง/สัปดาห 

ภาคเรียนท่ี 2 

วิชา/กลุมสาระการเรียนรู..............................................ชั้น/ระดับ.........................จํานวน.........ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/กลุมสาระการเรียนรู..............................................ชั้น/ระดับ.........................จํานวน.........ชั่วโมง/สัปดาห 

3. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ............. ..................ชั่วโมง 

ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู..................................ชั่วโมง 

ชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC).....................ชั่วโมง 

ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน............................ชั่วโมง 

รวม.................................ชั่วโมง 

4. การพัฒนา 

1) เขารับการพัฒนาตามวิทยฐานะ.................................................................รวมท้ังสิ้น..................................ชั่วโมง 

(1) หลักสูตร..........................................................................ระหวางวันท่ี............................................................ 

 หนวยงานท่ีจัด ................................... .......................................................จํานวน...............................ชั่วโมง 

(2) หลักสูตร..........................................................................ระหวางวันท่ี............................................................ 

 หนวยงานท่ีจัด ................................... ............................จํานวน..........................................................ชั่วโมง 

 



 

 

 

(3) หลักสูตร..........................................................................ระหวางวันท่ี............................................................ 

 หนวยงานท่ีจัด ................................... ............................จํานวน..........................................................ชั่วโมง 

(4)......................................................................................................................................................................... 

2) เขารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(1) หลักสูตร..........................................................................ระหวางวันท่ี............................................................ 

 หนวยงานท่ีจัด ................................... ............................จํานวน..........................................................ชั่วโมง 

(2) หลักสูตร..........................................................................ระหวางวันท่ี............................................................ 

 หนวยงานท่ีจัด ................................... ............................จํานวน..........................................................ชั่วโมง 

(3) หลักสูตร..........................................................................ระหวางวันท่ี............................................................ 

 หนวยงานท่ีจัด ................................... ............................จํานวน..........................................................ชั่วโมง 

(4)......................................................................................................................................................................... 

5. ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด) 

(ใหนําผลจากการปฏิบัติงานในแตละภาคเรียนมาพิจารณาและประเมินวาตนเองมีผลการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 ท้ังปการศึกษามีคุณภาพอยูในระดับใดตามเกณฑท่ี ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด กอนเสนอให 

 ผูอํานวยการสถานศึกษาประเมินตอไป) 

 
 

ตัวช้ีวัด 

   ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ      

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

 

 

   

 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
     1.1 การสรางและหรือพัฒนา

หลักสูตร 

     ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 



 

 

ตัวช้ีวัด 

   ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

     

  1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

     ระดับ ............................................  
เหตุผล ..................................... .... 
  .....................................................  
 ............................................ ........  

     1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/ 
        แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/ 
        แผนการสอนรายบุคคล/แผนการ 
        จดัประสบการณ 

     ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

1.2.4 คุณภาพผูเรียน      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

  1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
        เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 
       

     ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

  1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

 

2 
 

3 
 

5 
 

1 
 

4 



 

 

 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 

ผูอํานวยการถานศึกษา 

    ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

 

 

2 
 

 

3 
 

4 
 

5 
   1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      ระดับ ............................................  

เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................  

2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................   

2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................   

2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  
      และเอกสาร ประจําชั้นเรียน 
      หรือประจําวิชา 

     ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................   

 3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.1 การพัฒนาตนเอง 

     ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................   

 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      ระดับ ............................................  
เหตุผล ..........................................  
 .....................................................  
 .....................................................   

 

1 



 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

  พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวยแลว 

 

 (ลงซ่ือ) ........................................... ผูขอ 

 ( ........................................... ) 

ตําแหนง .........................................  

วันท่ี..................เดือน............................พ.ศ............... 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล  

ตรวจสอบแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ  

 ขาดคุณสมบัติ 
 

   (ลงชื่อ) ....................................... ..........กรรมการ           (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
           (...................................................)                              ( .............................. ....................)  
 

(ลงชื่อ) ...........................................ประธานกรรมการ 
     (..................................................) 

  วันท่ี...........เดือน........................... .... พ.ศ. ........ 
 

      ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  

จุดเดน 
................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

ส่ิงท่ีควรพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 
 

(ลงซ่ือ)........................................................... 
        (...................................................) 

ตําแหนง      ผูอํานวยการสถานศึกษา  
วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ................. 

 



 

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปการศึกษา) 

       ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ ...............................................  

1. ขอมูลผูขอ 

นาย/นาง/นางสาว........................................................... นามสกุล................................................ อายุ.................ป 

คุณวุฒิ................................................... ตําแหนงครู วิทยฐานะ..................................... ตาํแหนงเลขท่ี................... 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. เงินเดือนข้ัน....................อัตรา.....................บาท 

สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา.......................................สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ.)................................... 

อําเภอ.............................................. จงัหวัด................................ 

2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 2.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ  

       (ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ) 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติ 

ระบุเหตุผล......................................................................... 

........................................................................................... 

 2.2 ชัว่โมงการปฏิบัติงาน 

       (ครู ชนก. และ ครู ชนพ. ไมนอยกวา 800 ชม./ป    

        ครู ชช. และครู ชชพ. ไมนอยกวา 900 ชม./ป) 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติ 

ระบุเหตุผล......................................................................... 

........................................................................................... 

 2.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

       วิชาชีพ (ไมเคยถูกลงโทษวินัย คุณธรรม 

       จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายในระยะเวลา   

       5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ) 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติ 

ระบุเหตุผล......................................................................... 

........................................................................................... 

 2.4 การพัฒนาตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.จ. ก.ท. และ  

       ก.อบต. กําหนด 

       (ตองผานการพัฒนาตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.จ. ก.ท.     

       และ ก.อบต. กําหนด) 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติ 

ระบุเหตุผล......................................................................... 

........................................................................................... 

วฐ.3 



 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล 

ตรวจสอบแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ  

 ขาดคุณสมบัติ 

 

(ลงชื่อ) ............................................ กรรมการ    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 

       (................................................)                      (................................................) 

 

(ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ 

                                (.........................................................) 

                        วันท่ี............ เดือน ...........................พ.ศ. ............. 

 

ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

 ตรวจสอบแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ  

 ขาดคุณสมบัติ 

 

(ลงชื่อ) .............................................................ผูประเมิน 

        (.............................................................) 

 ตําแหนง       ผูอํานวยการสถานศึกษา  

วันท่ี...............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

 

 

คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 2.5 ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  

      (ตองมีผลการประเมินผานเกณฑไมนอยกวา 3 ป  

      การศึกษา ในชวงระยะเวลา 5 ปการศึกษาติดตอกัน) 

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 มีคุณสมบัติ  

 ขาดคุณสมบัติ 

ระบุเหตุผล ................................................................................  

.................................................................................................... 



 

เอกสารแนบ วฐ. 3 (ขอ 2.5) 
 

สรุปผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ยอนหลัง 5 ปการศึกษา 
ราย นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. 
 

 
  
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ปท่ี 1 

 

ปท่ี 2 

 

ปท่ี 3 

 

ปท่ี 4 

 

ปท่ี 5 

  1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
    1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     เกณฑการตัดสิน  
วิทยฐานะครูชํานาญการ 
(1) ดานที่ 1 ทุกตัวชี้วัด  
ไมต่ํากวาระดับ 2 และ 
(2) ดานที่ 2 - 3 ไมต่ํากวา
ระดบั 2 ไมนอยกวา 1 ตวัชี้วดั  

วิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ 
(1) ดานที่ 1 ทุกตัวชี้วดั 
ไมต่ํากวาระดับ 3 
(2) ดานที่ 2 - 3 ทั้ง 2 ดาน 
ไมต่ํากวาระดับ 2 และ
รวมกัน ไมนอยกวา 3 ตัวชีว้ัด 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(1) ดานที่ 1 ทุกตวัชี้วดั 
ไมต่ํากวาระดับ 4 
(2) ดานที่ 2-3 ทั้ง 2 ดาน 
ไมต่ํากวาระดับ 3 และ
รวมกัน ไมนอยกวา 3 ตัวชีว้ัด 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(1) ดานที่ 1 ทุกตวัชี้วดั 
ไมต่ํากวาระดับ 5 
(2) ดานที่ 2-3 ทั้ง 2 ดาน 
ไมต่ํากวาระดับ 4 และ
รวมกัน ไมนอยกวา 3 ตัวชีว้ัด 

    1.2 การจัดการเรียนรู  
    1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

     

    1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/ 
แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัด
ประสบการณ 

     

        1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู      

        1.2.4 คุณภาพผูเรียน      

 1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 

     

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      
1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      

 2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     

2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน      

2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสาร  
ประจาํชั้นเรียนหรอืประจําวิชา 

     

 3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

3.2 การพัฒนาวชิาชีพ      

สรุปผลการประเมิน 

 ผาน 

 ไมผาน 

 

 ผาน 

 ไมผาน 

 

 ผาน 

 ไมผาน 

 

 ผาน 

 ไมผาน 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
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