การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้ าที่
ตําแหน่ งครูของสพฐ.

มีการประเมิน 3 ด้ าน 13 ตัวชีว้ ดั
1. ด้ านการจัดการเรียนการสอน มี 5 ตัวบ่ งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การสร้ างหรือพัฒนาหลักสู ตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะรายบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) /
แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

ตัวบ่ งชีท้ ี่ 1.3 การใช้ และพัฒนาสื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่ งชีท้ ี่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่ งชีท้ ี่ 1.5 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. ด้ านบริหารจัดการชั้นเรียน มี 3 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่ วยเหลือผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 การจัดทําข้ อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียน
หรื อประจําวิชา

3. ด้ านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มี 2 ตัวบ่ งชี้
หมายถึ ง กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะและวิ ช าชี พ ครู โดยมี
แผนพัฒ นาตนเอง และดํ าเนิ น การตามแผนพัฒนาตนเองอย่ า งเป็ นระบบ
สอดคล้ อ งกับสภาพการปฏิบั ติ งาน ความต้ องการจํา เป็ น องค์ ค วามรู้ ใหม่
นโยบายแผนกลยุ ทธ์ ของหน่ วยงานทางการศึ ก ษา หรื อส่ วนราชการ
ต้ น สั ง กัด มี ก ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกับ ในระดับ สถานศึ ก ษา หรื อ ระดั บ
เครื อข่ าย หรื อระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
(PLC) ด้ วยความสั ม พันธ์ แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่ า เป้ าหมายและ
ภารกิจร่ วมกัน ซึ่งส่ งผลต่ อคุณภาพผู้ เรี ยน เพื่อให้ เกิด วัฒนธรรมองค์ กรและ
สร้ างนวัตกรรมจากการเข้ าร่ วมในชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีท้ ี่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
ตัวบ่ งชีท้ ี่ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ

เกณฑ์ การตัดสิ น
ผู้ประเมินต้ องประเมินระดับคุณภาพของผู้ขอรับการประเมิน
ตามเกณฑ์ การตัดสินทีก่ .ค.ศ.กําหนด

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ 1 = ครู คศ.1
ระดับคุณภาพ 2 = วิทยฐานะชํานาญการ
ระดับคุณภาพ 3 = วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ระดับคุณภาพ 4 = วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ระดับคุณภาพ 5 = วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วิทยฐานะครูชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะครูชํานาญการ ต้ องได้ รับการประเมินทุกตัวชีว้ ดั และ
มีระดับคุณภาพผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้ าทีด่ ังนี้
(1) ด้ านที1่ ด้ านการจัดการเรียนการสอนทุกตัวชีว้ ดั
ต้ องมีผลการประเมินไม่ ตํ่ากว่าระดับ 2 และ
(2) ด้ านที2่ ด้ านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้ านที3่
ด้ านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ แต่ ละด้ านต้ องมีผลการประเมินไม่ ตํ่ากว่า
ระดับ 2 ไม่ น้อยกว่า 1 ตัวชีว้ ดั

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ต้ องได้ รับการประเมิน
ทุกตัวชี้วดั และมีระดับคุณภาพผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้ าทีด่ ังนี้
(1) ด้ านที1่ ด้ านการจัดการเรียนการสอนทุกตัวชี้วดั ต้ องมี
ผลการประเมินไม่ ตํ่ากว่าระดับ 3 และ
(2) ด้ านที2่ ด้ านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้ านที3่
ด้ านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ต้ องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้ าน
ไม่ ตํ่ากว่าระดับ 2 และรวมกันแล้วไม่ น้อยกว่า 3 ตัวชี้วดั

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้ องได้ รับการประเมินทุกตัวชีว้ ดั และ
มีระดับคุณภาพผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้ าทีด่ ังนี้
(1) ด้ านที1่ ด้ านการจัดการเรียนการสอนทุกตัวชีว้ ดั
ต้ องมีผลการประเมินไม่ ตํ่ากว่าระดับ 4 และ
(2) ด้ านที2่ ด้ านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้ านที3่
ด้ านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ต้ องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้ าน
ไม่ ตํ่ากว่าระดับ 3 และรวมกันแล้วไม่ น้อยกว่า 3 ตัวชีว้ ดั
(3) ผลงานทางวิชาการต้ องได้ คะแนนจากกรรมการแต่ ละคน
ไม่ ตํ่ากว่าร้ อยละ 75

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้ องได้ รับการประเมินทุกตัวชี้วดั
และมีระดับคุณภาพผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้ าทีด่ ังนี้
(1) ด้ านที1่ ด้ านการจัดการเรียนการสอนทุกตัวชี้วดั
ต้ องมีผลการประเมินไม่ ตํ่ากว่าระดับ 5 และ
(2) ด้ านที2่ ด้ านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้ านที3่
ด้ านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ต้ องมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้ าน
ไม่ ตํ่ากว่าระดับ 4 และรวมกันแล้วไม่ น้อยกว่า 3 ตัวชี้วดั
(3) ผลงานทางวิชาการต้ องได้ คะแนนจากกรรมการแต่ ละคน
ไม่ ตํ่ากว่าร้ อยละ 80

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ตําแหน่ งครู
จําแนกตามระดับคุณภาพ สั งกัด สพฐ.
ด้ านที1่ ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้ างหรื อพัฒนาหลักสูตร

ตัวชี ้วัด
ด้ านที่1 ด้ าน
การจั ดการ
เรียนการสอน
1.1 การสร้ าง
หรือพัฒนา
หลั กสู ตร

ระดับ1
1.วิเคราะห์ หลั กสู ตร
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี ้วัดและหรือ
ผลการเรียนรู้ และ
นําไปจั ดทํารายวิชา
และหน่ วยการ
เรียนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี ้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย

เหมือนกับระดับ 1

ตัวชี ้วัด
ด้ านที่1 ด้ าน
การจั ดการ
เรียนการสอน
1.1 การสร้ าง
หรือพัฒนา
หลั กสู ตร

ระดับคุณภาพ
ระดับ1

ระดับ2

2.ร่ วมพัฒนา
หลั กสู ตรรายวิชา
และหน่ วยการ
เรียนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้ องถิ่น และ
สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ จริง

2.พัฒนาหลั กสู ตร
รายวิชาและหน่ วยการ
เรียนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้ องถิ่น และสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ จริง

ระดับ3

ระดับ4 ระดับ5

2.
2.ปรับประยุกต์
หลั กสู ตรรายวิชา เหมือนกับ
ระดับ3
และหน่ วยการ
เรียนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้ องถิ่น และ
สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ จริง

2.

เพิม่ การ
สร้ างองค์
ความรู้

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด

ระดับ1

ด้ านที่1 ด้ าน 3.มีส่วนร่ วมในการ
การจั ดการ ประเมินผลการใช้
เรียนการสอน หลั กสู ตร
1.1 การสร้ าง
หรือพัฒนา
หลั กสู ตร

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
3.ร่ วมในการ
ประเมินผลการใช้
หลั กสู ตรและนําผล
การประเมินการใช้
หลั กสู ตรมาปรับปรุง
ให้ มีคุณภาพสู งขั้น

3.ประเมินผลการใช้
หลั กสู ตรอย่ างเป็ น
ระบบและนําผลการ
ประเมินการใช้
หลั กสู ตรมา
ปรับปรุง พัฒนาให้
มีคุณภาพสู งขึน้
4.ร่ วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ด้ านหลั กสู ตร

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย

เหมือนกับระดับ3

4.เป็ น
แบบอย่ าง
ที่ดี เป็ น
พีเ่ ลี ้ ยงและ
หรือเป็ น
ที่ป รึกษา
ด้ าน
หลั กสู ตร

4.เป็ น
แบบอย่ างที่
ดี เป็ นผู้นํา
เป็ นพีเ่ ลี ้ ยง
และเป็ นที่
ปรึกษาด้ าน
หลั กสู ตร

1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี ้วัด
1.2 การจัดการ
เรียนรู้
1.2.1 การออก
แบบหน่ วยการ
เรียนรู้

ระดับ1
1. ออกแบบหน่ วยการ
เรียนรู้ให้ สอด คล้ อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ท้ องถิ่น
และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
2.มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติที่
สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ได้ จริง

ระดับคุณภาพ
ระดับ2

ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับ 2-5เหมื อนกับระดับ 1

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้ วยวิธีปฏิบัติที่
สอดคล้ องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
อย่ างหลากหลาย และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้
จริง

ระดับ 3-5
เหมือนกับระดับ 2

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

3.ประเมินผลการใช้ 3.ประเมินผลการใช้
หน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้และ
นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาให้ มี
คุณภาพสู งขึน้

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย

ระดับ 3-5
เหมือนกับระดับ2
4.เป็ นพีเ่ ลี ้ ยงหรือ
ร่ วมปรึกษาแลก
เปลี่ ยนเรียนรู้ด้าน
การออกแบบหน่ วย
การเรียนรู้

4.เป็ นแบบ
อย่ างที่ดี*
เป็ นพีเ่ ลี ้ ยง
และหรือ
เป็ น
ที่ป รึกษา
ด้ านออก
แบบการ
เรียนรู้

4.เหมือน
ระดับ 4
เพิม่ การ
เป็ นผู้นํา

1.2.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP) และแผนการจัดประสบการณ์
ตัวชี ้วัด

ระดับ1

1.2.2 จัดทํา
1. วิเคราะห์ ผ้ เู รียน
แผนการจัดการ เป็ นรายบุคคล
เรียนรู้
.......................
2.จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้
สอดคล้ องกับการ
ออกแบบหน่ วยการ
เรียนรู้ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและ
ท้ องถิ่นที่มอี งค์
ประกอบครบถ้ วน
ตามรูปแบบที่หน่ วย
งานการศึกษาหรื อ
ส่ วนราชการต้ นสั งกัด
กําหนดสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ จริง

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับ 2-5 เหมือนกับระดับ 1
ระดับ 2-5 เหมือนกับระดับ 1

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
1.2.2 จั ดทํา
แผนการ
จั ดการเรียนรู้
.......................

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

3.มีการจั ดกิจกรรม
การเรียนรู้สอด
คล้ องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน

เหมือนกับระดับ 1

4.มีบันทึกหลักการ
สอนที่สอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้

4.มีบันทึกหลักการสอน
ที่สอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
และนําผลมาพัฒนา
การจัดการเรียนรู้

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย

3.มีการจั ดกิจกรรม 3.เหมือน
ระดับ3
การเรียนรู้ด้วย
แต่ เพิม่
วิธีการปฏิบัติที่
ด้ วยวิธีการ
สร้ างสรรค์ และ
ปฏิบัติที่
สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติของสาระ สร้ างสรรค์
อย่ าง
การเรียนรู้และ
หลากหลาย
ผู้เรียน
4.มีบันทึกหลักการ
สอนที่สอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
และนําผล
มาปรับประยุกต์
แผนการจัดการเรียนรู้
ให้ มคี ุณภาพสู งขึน้

3.เหมือน
ระดับ4

ระดับ 4-5
เหมือนกับระดับ 3

ตัวชี ้วัด
1.2.2 จั ดทํา
แผนการ
จั ดการเรียนรู้
.......................

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
5.เป็ นแบบอย่ างที่ดี
และให้ คําแนะนําด้ าน
การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย
5.เป็ นแบบ
อย่ างที่ดีและ
เป็ นพี่เลี้ยง
และหรื อเป็ น
ที่ปรึกษาด้ าน
การจัดทําแผน
การจัดการ
เรียนรู้

5. เป็ นผู้นํา
เป็ นพี่เลี้ยง
เป็ นแบบ
อย่ างที่ดี
................

1.2.3 กลยุทธ์ ในการจัดการเรียนรู้
ตัวชี ้วัด

ระดับ1

1.2.3 กลยุทธ์ ใน 1. จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ รูปแบบ เทคนิค
การจัดการ
และวิธีการที่เน้ น
เรียนรู้
วิธีการปฏิบัติ มีความ
หลากหลาย ใช้ สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล
ตามแบบจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้ วัด หรื อผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้และ
สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับที่ 2-5 เหมื อนกับระดับ 1

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
1.2.3 กลยุทธ์
ในการจั ดการ
เรียนรู้

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
2.ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ ในการจั ดการ
เรียนรู้และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
ให้ มีคุณภาพสู งขึน้

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย

ระดับที่ 3 -5
เหมือนกับระดับ2
3.นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

เหมือนกับระดับ3
4.กลยุทธ์ การ
จัดการเรียนรู้
สามารถ
นําไปใช้ ได้ ใน
สถานศึกษาที่
มีบริบท
ใกล้ เคียงกัน

4.เหมือน
ระดับ4

5.เป็ น
แบบอย่ างที่ดี

5.เป็ นแบบ
อย่ างที่ดี
และ
เป็ นผู้นํา

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี ้วัด
1.2.4 คุณภาพ
ผู้เรียน

ระดับ1
1. จํานวนผู้เรียนไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 55 มี
ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
1. จํานวนผู้เรียนไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 60 มีผล
การพัฒนาคุณภาพ
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
สถานศึกษากําหนด

1. จํานวนผู้เรียนไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 65
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่สถาน
ศึกษากําหนด

ระดับ4

ระดับ5

1. จํานวน
ผู้เรียนไม่
น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 70
มีผลการ
พัฒนา
คุณภาพ
เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่
สถานศึกษา
กําหนด

1. จํานวน
ผู้เรียนไม่
น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 75
มีผลการ
พัฒนา
คุณภาพ
เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่
สถานศึกษา
กําหนด

หลักฐาน/
ร่ องรอย

1.3 การสร้ างและการพัฒนา สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ตัวชี ้วัด
1.3การสร้ าง
และการพัฒนา
สื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
และแหล่ ง
เรียนรู้

ระดับ1
1.เลื อกใช้ และหรื อ
พัฒนาสื่ อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ ง
เรียนรู้ นําไปใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้ อกับเนื้ อหา
สาระ มาตรฐานะการ
เรียนรู้ ตัวชี้ วัดหรื อผล
การเรียนรู้และ
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับที่ 2 – 5 เหมือนกับระดับ 1

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
1.3การสร้ าง
และการ
พัฒนา สื่ อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
และแหล่ ง
เรียนรู้

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
2.ประเมินผลการใช้
สื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ งเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้
สื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ งเรียนรู้
และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสู งขึ้น
3.สามารถนําสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและ
แหล่ งเรียนรู้ ไปปรับ
ประยุกต์ ใช้ ใน
สถานศึกษาที่มบี ริบท
ใกล้ เคียงกัน

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย
ระดับ 4 -5
เหมือนกับระดับ 3

ระดับ 4 -5
เหมือนกับระดับ 3
4.เป็ น
แบบอย่ างที่ดี

4.เป็ น
แบบอย่ าง
ที่ดีและ
เป็ นผู้นํา

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี ้วัด

ระดับ1

1.4การวัดและ 1.เลื อกใช้ และหรื อ
ประเมินผลการ พัฒนาเครื่ องมือวัด
และประเมินผลที่
เรียนรู้
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้ วัด และหรื อผล
การเรียนรู้ และ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.มีการประเมินตาม
สภาพจริง

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับ 2-5 เหมื อนกับระดับ 1
ระดับ 2-5 เหมื อนกับระดับ 1

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
1.4การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู้

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
3.มีการประเมิน
3. มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือวัด คุณภาพของเครื่ องมือ
วัดและประเมินผล
และประเมินผล
การเรียนรู้และนําผล
การประเมินคุณภาพ
ของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ให้ มคี ุณภาพสู งขึน้
4.ให้ คําแนะนํา
ด้ านการวัดและ
ประเมินผล

ระดับ4

หลักฐาน/
ระดับ5 ร่ องรอย

เหมือนกับระดับ 3

4.เป็ นแบบ
อย่ างที่ดี
เป็ นพี่เลี้ยง
และ
ให้ คําปรึกษา
ด้ านการวัด
และ
ประเมินผล

4. เป็ นผู้นํา
เป็ นพี่เลี้ยง
เป็ น
แบบอย่ างที่ดี
และให้
คําปรึกษา
ด้ านการวัด
และ
ประเมินผล

ตัวชี ้วัด

ระดับ1

1.ใช้ กระบวนการวิจัย
1.5การวิจัย
เพื่ อพัฒนาการ เพื่ อแก้ ปัญหาหรื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เรียนรู้
ผู้เรียน

1.5 การวิ จัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
ระดับ4
1.ใช้ กระบวนการวิจัย
เพื่ อแก้ ปัญหาหรื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้
วิธีการที่ถูกต้ อง

1.ใช้ กระ บวนการ 1.ใช้ กระบวนการวิจัย
วิจัยเพื่ อแก้ ปัญหา หรื อดําเนินการวิจัย
หรื อพัฒนาการ เพื่ อแก้ ปัญหา..........
เรียนรู้ของผู้เรียน
โดยใช้ วิธีการที่
ถูกต้ อง และ
เหมาะสม
กับสภาพปั ญหา
และความ
ต้ องการจําเป็ น

2.นําผลการแก้ ปัญหา 2. เหมือนกับ
ระดับ 2
หรื อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้

ระดับ5
1. ใช้
กระบวนการวิจัย
หรื อดําเนินการ
วิจัยในการสร้ าง
องค์ ความรู้ใหม่
เพื่ อ..........

2.นําผลการแก้ ปัญหา
หรื อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรื อ
ผลการวิจัยไปใช้

2. เหมือนกับ
ระดับ4

3.ให้ คําแนะนําในการ
ใช้ กระบวน การวิจัย
หรื อดําเนินการวิจัย
เพื่ อแก้ ปัญหาและหรื อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

3.เป็ นผู้นําและให้
คําแนะนํา...
ในการสร้ างองค์
ความรู้ใหม่เพื่ อ
แก้ ปัญหา.........

หลั ก
ฐาน/
ร่ องรอย

ด้านที่2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี ้วัด
ด้ านที่2
ด้ านการบริหาร
จัดการชั้ นเรียน
2.1 การบริหาร
จัดการชั้ นเรียน

ระดับ1
1.จัดสภาพแวดล้ อม
บรรยายที่เอื้ อต่ อการ
เรียนรู้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนมี
ความปลอดภัยและมี
ความสุ ข

2.ส่ งเสริมให้ ผ้ เู รียน
เกิดกระบวนการคิด
มีทักษะชี วิต และ
ทักษะการทํางาน

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
1.ผู้เรียนมีส่วนร่ วมใน
การจัดสภาพแวดล้ อม
บรรยายที่เอื้ อต่ อการ
เรียนรู้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนมี
ความปลอดภัยและมี
ความสุ ข

1.ผู้เรียนมีส่วน
ร่ วม
อย่ างสร้ างสรรค์
ในการจัด
สภาพแวดล้ อม
บรรยายที่เอื้ อต่ อ
การเรียนรู้ เพื่ อให้
ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยและมี
ความสุ ข

ระดับ4

ระดับ5

1. ผู้เรียนและ
1. เหมือน
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง มีส่วน ระดับ 4
ร่ วมอย่ างสร้ างสรรค์
ในการจัด..............

ระดับ 2-5 เหมือนกับระดับ 1

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
ด้ านที่2
ด้ านการ
บริหารจั ดการ
ชั้ นเรียน
2.1
การบริหาร
จั ดการชั้ น
เรียน

ระดับ1
3.อบรมบ่ มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ค่ านิยมที่ดีงาม ปลูกฝั ง
ความเป็ น
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตรีย์ทรง
เป็ นประมุข

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย

ระดับ 2-5 เหมือนกับระดับ 1
4.เสริมแรงให้ ผ้ เู รียนมี 4.เพิ่มเกิด
ความมัน่ ใจในการ
แรงบัลดาลใจ
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ

4.เหมือน
ระดับ 4

5.เป็ น
แบบอย่ าง
ที่ดีด้าน
การบริการ
จัดการชั้ น
เรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่ วยเหลือผู้เรียน
ตัวชี ้วัด
2.2 การ
จัดระบบดูแล
ช่ วยเหลื อ
ผู้เรียน

ระดับ1
1.รวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ สั งเคราะห์
จัดทําและใช้
สารสนเทศของผู้เรียน
ในระบบดูแล
ช่ วยเหลื อผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับ 2-5 เหมือนกับระดับ 1

2.มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์ ด้วยวิธีการ
หลากหลายในการดูแล
ช่ วยเหลื อผู้เรียน

ระดับ 3-5 เหมือนกับระดับ 2
3.ส่ งเสริม
ป้ องกัน และ
แก้ ปัญหาผู้เรียน
อย่ างเป็ นระบบ

ระดับ 4-5 เหมือนกับระดับ 3

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
2.2 การ
จั ดระบบดูแล
ช่ วยเหลื อ
ผู้เรียน

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย
4. นําไป
4.เหมือน
ประยุกต์ ใช้ ใน ระดับ 4
สถนศึกษาที่มี
บริบทใกล้ เคียง
5. เป็ น
แบบอย่ างที่ดี

5. เป็ นผู้นํา
และเป็ น
แบบอย่ าง
ที่ดี

2.3 การจัดทําข้ อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรื อประจําวิชา
ตัวชี ้วัด
2.3การจัดทํา
ข้ อมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจํา
ชั้ นเรียนหรื อ
ประจําวิชา

ระดับ1
1.จัดทําข้ อมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจําชั้ น
เรียนหรื อประจําวิชา
อย่ างเป็ นระบบ
ถูกต้ องและเป็ น
ปั จจุบัน

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับ 2-5 เหมื อนกับระดับ 1
2.ใช้ สารสนเทศในการ
เสริมสร้ างและพัฒนา
ผู้เรียน

ระดับ 3-5 เหมือนกับระดับ 2
3.ให้ คําปรึกษาแก่
ครูในสถานศึกษา
ด้ านการจัดทํา
ข้ อมูลสารสนเทศ

ระดับ 4-5
เหมือนกับระดับ 3
4.เป็ นแบบอย่ างที่ดี

4.เป็ นผู้นํา
และเป็ น
แบบอย่ าง
ที่ดี

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ด้ านที3่ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี ้วัด
ด้ านที่3
การพัฒนา
ตนเองและ
พัฒนาวิชาชี พ
3.1
การพัฒนา
ตนเอง

ระดับ1
1.จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้ องกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความต้ องการจําเป็ น
หรื อตามแผนกลยุทธ์
ของหน่ วยงาน
การศึกษาหรื อส่ วน
ราชการต้ นสั งกัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับ 2-5 เหมือนกับระดับ 1
2.พัฒนาตนเองตาม
แผน

ระดับ 3-5 เหมือนกับระดับ 2

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
ด้ านที่3
การพัฒนา
ตนเองและ
พัฒนาวิชาชี พ
3.1
การพัฒนา
ตนเอง

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
3.นําความรู้
ความสามารถและ
ทักษะที่ได้ จากการ
พัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่ อคุณภาพ
ผู้เรียน

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย
ระดับ 4-5
เหมือนกับระดับ 3

4. สร้ างองค์
ความรู้ใหม่
ที่ได้ จากการ
พัฒนาตนเอง

4. เหมือน
ระดับ4

5.เป็ น
แบบอย่ างที่ดี

5. เป็ นผู้นํา
และเป็ น
แบบอย่ าง
ที่ดี

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี ้วัด
3.2 การพัฒนา
วิชาชี พ

ระดับ1
1.เข้ าร่ วมชุ มชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชี พ

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

ระดับ5

ระดับ 2-5 เหมือนกับระดับ 1
2.นําองค์ ความรู้ที่ได้
จากการเข้ าร่ วมชุ มชน
การเรียนรู้ทางวิชาชี พ
ไปใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอน

ระดับ 3-5 เหมือนกับระดับ 2
3.สร้ างนวัตกรรม
ที่ได้ จากการเข้ า
ร่ วมในชุ มชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชี พ
4.สร้ างเครื อข่ าย
ชุ มชนการเรียนรู้
ทางวิชาชี พ

ระดับ 4-5
เหมือนกับระดับ 3
ระดับ 4-5
เหมือนกับระดับ 3

หลักฐาน/
ร่ องรอย

ตัวชี ้วัด
3.2 การพัฒนา
วิชาชี พ

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

หลักฐาน/
ระดับ4 ระดับ5 ร่ องรอย
5.สร้ าง
5.เหมือน
วัฒนธรรมการ ระดับ4
เรียนรู้
ในสถานศึกษา
6.เป็ นผู้นําการ 6.เหมือน
เปลี่ยนแปลง ระดับ4
ที่ส่งผลต่ อเพื่ อ
ร่ วมวิชาชี พ
7. เป็ น
แบบอย่ างที่ดี

7. เป็ นผู้นํา
และเป็ น
แบบอย่ าง
ที่ดี

ตัวชี ้วัด
ด้ านที่3 ด้ านการ
พัฒนาตนเอง
และพัฒนา
วิชาชี พ
3.1 การพัฒนา
ตนเอง

ระดับ1
1.มีการศึกษาค้ นคว้ า
หาความรู้ด้วยวิธกี าร
ต่ างๆที่ทําให้ เกิด
ความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นใน 4 รายการ
ดังนี้
1)การประชุ มทาง
วิชาการ/ การอบรม/
การสั มมนา รวมแล้ ว
ไม่น้อยกว่ า 20 ชั่ วโมง
ต่ อปี หรื อการศึกษาต่ อ
1 หลักสู ตร
2) การศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ 1 เรื่ องต่ อ
ปี

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

ระดับ4

หลักฐาน
ระดับ5 /ร่ องรอย

เหมือนกับระดับ 1
2) การศึกษาเอกสารทาง
วิชาการ 2 เรื่ องต่ อปี

2) การศึกษาเอกสาร 2) การศึกษา
ทางวิชาการ 3 เรื่ องต่ อ เอกสารทาง
วิชาการ 4 เรื่ อง
ปี
ต่ อปี

2) การศึกษา
เอกสารทาง
วิชาการ 5
เรื่ องต่ อปี

ตัวชี ้วัด
ด้ านที่3 ด้ านการ
พัฒนาตนเอง
และพัฒนา
วิชาชี พ
3.1 การพัฒนา
ตนเอง

ระดับ1
3)การศึกษาค้ นคว้ า
จากสื่ อและวิธีการอื่ นๆ
1 ครั้งต่ อปี
4.การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ 1
ครั้งต่ อปี

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3
3)การศึกษาค้ นคว้ าจาก
สื่ อและวิธีการอื่ นๆ 2
ครั้งต่ อปี
4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ 2 ครั้งต่ อปี

3)การศึกษาค้ นคว้ า
จากสื่ อและวิธีการ
อื่ นๆ 3 ครั้งต่ อปี
4.การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ 3
ครั้งต่ อปี

ระดับ4
3)การศึกษา
ค้ นคว้ าจากสื่ อ
และวิธีการอื่ นๆ
4 ครั้งต่ อปี
4.การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาง
วิชาการ 4 ครั้ง
ต่ อปี

หลักฐาน
ระดับ5 /ร่ องรอย
3)การศึกษา
ค้ นคว้ าจากสื่ อ
และวิธีการ
อื่ นๆ 5 ครั้งต่ อ
ปี
4.การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาง
วิชาการ 5 ครั้ง
ต่ อปี

ตัวชี ้วัด
3.2 การพัฒนา
วิชาชี พ

ระดับ1

ระดับคุณภาพ
ระดับ2
ระดับ3

1.เหมือนระดับ 1 แต่ เป็ น 1.เหมือนระดับ 1
1.มีการประมวล
3 เรื่ องต่ อปี
แต่ เป็ น 4 เรื่ องต่ อปี
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาการและ
วิชาชี พเป็ นเอกสาร
ทางวิชาการ (แบบฝึ ก
ประสบการณ์ /แบบฝึ ก
ทักษะ/บทความทาง
วิชาการ กรณีศึกษา
ฯลฯ) 2 เรื่ องต่ อปี และ
นําไปใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอน/ การ
ปรับพฤติกรรม การ
แก้ ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 2 เรื่ อง
ต่ อปี

ระดับ4
1. เหมือน
ระดับ 1
แต่ เป็ น 5 เรื่ อง
ต่ อปี

หลักฐาน
ระดับ5 /ร่ องรอย
1. เหมือน
ระดับ 1
แต่ เป็ น 6 เรื่ อง
ต่ อปี

กล้วยไม้ ออกดอกช้ า
การศึกษาเป็ นไป
แต่ ออกดอกคราใด
งานสั่งสอนปลูกปั้น

ฉันใด
เช่ นนั้น
งามเด่ น
เสร็จแล้ว แสนงาม

