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รายการประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่เกิดจาการปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้านการจัดการเรียนการสอน จาแนกตามระดับคุณภาพ
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทาหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทาและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทา
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
รายการประเมิน

ระดับ 1
ด้านที่ 1
1. วิเคราะห์หลักสูตร
ด้านการจัด
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
1.1 การสร้างและหรือ เรียนรู้ และนาไปจัดทา
พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
1. วิเคราะห์หลักสูตร
1. วิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด และหรือ
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ และนาไป ผลการเรียนรู้ และนาไป
จัดทารายวิชาและหน่วย จัดทารายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้อง การเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ กับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการ ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้
เรียนรู้

ระดับ 4
1. วิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ และนาไป
จัดทารายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้

ระดับ 5
1. วิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ และนาไป
จัดทารายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้

หลักฐาน ร่องรอย
1) หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/รายวิชาที่
สอน
2) หน่วยการเรียนรู้
ของรายวิชาที่สอน
3) หลักฐานการ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวิชาที่สอน
4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร
โล่คาสั่ง หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
2. ร่วมพัฒนาหลักสูตร
2. พัฒนาหลักสูตร
2. ปรับประยุกต์
รายวิชา และหน่วย
รายวิชา และหน่วย
หลักสูตรรายวิชา และ
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ การเรียนรู้ ให้สอดคล้อง หน่วยการเรียนรู้
บริบทของสถานศึกษา
กับบริบทของ
ให้สอดคล้องกับบริบท
ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถ สถานศึกษา ผู้เรียน
ของสถานศึกษา ผู้เรียน
นาไปปฏิบัติได้จริง
ท้องถิ่น และสามารถ
ท้องถิ่น และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง
นาไปปฏิบัติได้จริง
3. มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร

3. ร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตร และนาผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุง
คุณภาพให้สูงขึ้น

3. ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และนาผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 4
2. ปรับประยุกต์
หลักสูตรรายวิชา และ
หน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง

ระดับ 5
2. ปรับประยุกต์
หลักสูตรรายวิชา และ
หน่วยการเรียนรู้ และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และนาผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

3. ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และนาผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. เป็นแบบอย่างที่ดี
4. เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านหลักสูตร
เป็นพี่เลี้ยง และหรือเป็น เป็นผู้นา เป็นพี่เลี้ยง
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร และเป็นที่ปรึกษา
ด้านหลักสูตร

หลักฐาน ร่องรอย
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1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทาและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติโดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
รายการประเมิน
1.2 การจัดการ
เรียนรู้
1.2.1 การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้

ระดับ 1
1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
ท้องถิ่น และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
1. ออกแบบหน่วยการ 1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ โดยการประยุกต์ เรียนรู้ โดยการปรับ
ให้สอดคล้องกับบริบท ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ของสถานศึกษา ท้องถิ่น บริบทของสถานศึกษา
และเหมาะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่น และเหมาะสม
กับผู้เรียน

ระดับ 4
1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ โดยการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
ท้องถิ่น และเหมาะสม
กับผู้เรียน

ระดับ 5
1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ โดยการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
ท้องถิ่น และเหมาะสม
กับผู้เรียน

หลักฐาน ร่องรอย

1) หน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่สอน
2) หลักฐานการ
ประเมินผลการใช้หน่วย
การเรียนรู้
3) คาสั่ง และร่องรอย
การเป็นพี่เลี้ยงและให้
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ 2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ 2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ 2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ คาปรึกษา
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับ
ของสาระการเรียนรู้
ของสาระการเรียนรู้
ของสาระการเรียนรู้
ธรรมชาติของสาระการ
ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่าง ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่าง ด้วยวิธีการปฏิบัติ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการ
หลากหลาย และสามารถ หลากหลาย และ
อย่างหลากหลาย
ปฏิบัติอย่างหลากหลาย
นาไปปฏิบัติได้จริง
สามารถนาไปปฏิบัติ
และ สามารถนาไป
และ สามารถนาไป
ได้จริง
ปฏิบัติได้จริง
ปฏิบัติได้จริง
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รายการประเมิน

ระดับ 1
3. ประเมินผลการใช้หน่วย
การเรียนรู้

ระดับ 2
3. ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และ
นาผลการประเมินมา
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
3. ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และ
นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น
4. เป็นพี่เลี้ยงหรือ
ร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้

ระดับ 4
3. ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และ
นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 5
3. ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และ
นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นพี่เลี้ยง และหรือเป็น
ที่ปรึกษาด้านการ
ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้

4. เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นผู้นา เป็นพี่เลี้ยง
และเป็นที่ปรึกษาด้าน
การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้

หลักฐาน ร่องรอย
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1.2.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนหรือการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบาบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และสหวิชาชีพ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนกาหนดสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดทาแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบาบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบาบัด
ฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การกาหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่าน
กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
หลักฐาน ร่องรอย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
1.2.2 จัดทาแผนการ 1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 1) หลักฐานการ
จัดการเรียนรู้/
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
วิเคราะห์ผู้เรียน
แผนการจัดการศึกษา
2) แผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล (IEP)/
2. จัดทาแผนการจัดการ
2. จัดทาแผนการจัดการ 2. จัดทาแผนการจัดการ 2. จัดทาแผนการจัดการ 2. จัดทาแผนการจัดการ 3) แผนการจัดการศึกษา
แผนการสอน
เรียนรู้หรือแผนการจัด
เรียนรู้หรือแผนการจัด เรียนรู้หรือแผนการจัด เรียนรู้หรือแผนการจัด เรียนรู้หรือแผนการจัด เฉพาะบุคคล (IEP)
รายบุคคล (IIP) หรือ การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
4) แผนการสอน
แผนการจัด
แผนการสอนรายบุคคล
เฉพาะบุคคล (IEP)/
เฉพาะบุคคล (IEP)/
เฉพาะบุคคล (IEP)/
เฉพาะบุคคล (IEP)/
รายบุคคล (IIP)หรือ
ประสบการณ์จัดทา
(IIP)หรือแผนการจัด
แผนการสอนรายบุคคล แผนการสอนรายบุคคล แผนการสอนรายบุคคล แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ์
แผนการจัดการ
ประสบการณ์สอดคล้องกับ
(IIP)หรือแผนการจัด
(IIP)หรือแผนการจัด
(IIP)หรือ แผนการจัด
(IIP)หรือแผนการจัด
5) คาสั่ง และร่องรอย
เรียนรู้
การออกแบบหน่วยการ
ประสบการณ์สอดคล้อง ประสบการณ์สอดคล้อง ประสบการณ์สอดคล้อง ประสบการณ์สอดคล้อง การเป็นพี่เลี้ยงและให้
เรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียน กับการออกแบบหน่วย กับการออกแบบหน่วย กับการออกแบบหน่วย กับการออกแบบหน่วย คาปรึกษา
และบริบทของสถานศึกษา การเรียนรู้ ธรรมชาติ
การเรียนรู้ ธรรมชาติของ การเรียนรู้ ธรรมชาติของ การเรียนรู้ ธรรมชาติของ
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รายการประเมิน

ระดับ 1
และ ท้องถิ่นที่มี ตาม
รูปแบบที่หน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดกาหนด และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
ของผู้เรียน และบริบท ผู้เรียน และบริบทของ
ของสถานศึกษา และ สถานศึกษา และ
ท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ ท้องถิ่นที่มี องค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่ ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด
ส่วนราชการต้นสังกัด
กาหนด และสามารถ
กาหนด และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง
นาไปปฏิบัติได้จริง

ระดับ 4
ผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา และ
ท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด
กาหนด และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง

ระดับ 5
ผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา และ
ท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด
กาหนด และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติของ สอดคล้องกับธรรมชาติ
สาระการเรียนรู้ และผู้เรียน ของสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติที่สร้างสรรค์

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่าง
หลากหลาย

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่าง
หลากหลาย

4. มีบันทึกหลังการสอนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
และนาผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
และนาผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
และนาผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการ

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
และนาผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้

หลักฐาน ร่องรอย
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รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3

5. เป็นแบบอย่างที่ดี
และให้คาแนะนาด้าน
การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้หรือ
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)/
แผนการสอนรายบุคคล
(IIP)หรือแผนการจัด
ประสบการณ์

ระดับ 4

5. เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นพี่เลี้ยง และหรือเป็น
ที่ปรึกษาด้านการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
หรือแผนการจัด
การศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)/
แผนการสอนรายบุคคล
(IIP)หรือแผนการจัด
ประสบการณ์

ระดับ 5
จัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพสูงขึ้น
5. เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นผู้นา เป็นพี่เลี้ยง
และเป็นที่ปรึกษา
ด้านการจัดทาแผน
การจัดการเรียนรู้หรือ
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)/
แผนการสอนรายบุคคล
(IIP)หรือแผนการจัด
ประสบการณ์

หลักฐาน ร่องรอย
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1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
รายการประเมิน
1.2.3 กลยุทธ์
ในการจัดการเรียนรู้

ระดับ 1
- จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้จุดประสงค์
การเรียนรู้และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้

ระดับ 2
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการที่เน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้จุดประสงค์การ
เรียนรู้และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการที่เน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้จุดประสงค์การ
เรียนรู้และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้

ระดับ 4
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการที่เน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล ตามแผน
การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้

ระดับ 5
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการที่เน้นวิธีการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล ตามแผน
การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้

หลักฐาน ร่องรอย
1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
3) หลักฐานหรือร่องรอย
การประเมินผลกลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้
4) คาสั่ง และร่องรอย
การเป็นพี่เลี้ยงและให้
คาแนะนา
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รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2
2. ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
2. ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 4
2. ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 5
2. ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

3. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

3. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้สามารถนาไปใช้
ได้ในสถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง

4. กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้สามารถนาไปใช้
ได้ในสถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี

5. เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้นา

หลักฐาน ร่องรอย
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1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทที่ าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะทีส่ าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
รายการประเมิน

ระดับ 1
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน - จานวนผู้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด

ระดับ 2
- จานวนผู้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
- จานวนผู้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด

ระดับ 4
- จานวนผู้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด

ระดับ 5
- จานวนผู้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด

หลักฐาน ร่องรอย
หลักฐานแสดงผลการ
เรียนของนักเรียน
รายวิชา/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
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1.3 การสร้างและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
1.3 การสร้างและ
- เลือกใช้และหรือพัฒนา
1. คัดสรรและหรือ
1. สร้างและพัฒนา สื่อ
หรือพัฒนา สื่อ
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม
นวัตกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหล่ง
เทคโนโลยีทางการศึกษา ทางการศึกษา และแหล่ง
ทางการศึกษา และ เรียนรู้นาไปใช้ในการจัดการ และแหล่งเรียนรู้นาไปใช้ เรียนรู้นาไปใช้ในการ
แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เหมาะสมกับผู้เรียน
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สอดคล้องกับเนื้อหา
เนื้อหาสาระ มาตรฐาน
หรือผลการเรียนรู้ และ
สาระ มาตรฐานการ
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผล ผลการเรียนรู้ และ
การเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
รายการประเมิน

ระดับ 4
1. สร้างและพัฒนา สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้นาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ระดับ 5
1. สร้างและพัฒนา สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้นาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

หลักฐาน ร่องรอย

1) สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้
2) หลักฐาน ร่องรอย
การประเมินผลและหรือ
ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้
3) หลักฐาน ร่องรอยการ
นาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ ไป
2. ประเมินผลการใช้สื่อ 2. ประเมินผลการใช้สื่อ 2. ประเมินผลการใช้สื่อ 2. ประเมินผลการใช้สื่อ ประยุกต์ใช้ใน
นวัตกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สถานศึกษาที่มีบริบท
ทางการศึกษา และแหล่ง ทางการศึกษา และแหล่ง ทางการศึกษา และแหล่ง ทางการศึกษา และแหล่ง ใกล้เคียง
เรียนรู้
เรียนรู้ และนาผลการ
เรียนรู้ และนาผลการ
เรียนรู้ และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
ประเมินไปปรับปรุง
ประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
3. สามารถนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 4
3. สามารถนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียง

ระดับ 5
3. สามารถนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียง

4. เป็นแบบอย่างที่ดี

4. เป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นา

หลักฐาน ร่องรอย
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1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
ผู้เรียน ที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
หลักฐาน ร่องรอย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
1.4 การวัดและ
1. เลือกใช้และหรือพัฒนา 1. คัดสรรและหรือ
1. สร้างและพัฒนา
1. สร้างและพัฒนา
1. สร้างและพัฒนา
1) แผนการจัดการเรียนรู้
ประเมินผลการ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ พัฒนาเครื่องมือวัดและ เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือวัดและ
2) หลักฐาน ร่องรอย
เรียนรู้
หลากหลาย เหมาะสม และ ประเมินผลที่หลากหลาย ประเมินผลที่หลากหลาย ประเมินผลที่หลากหลาย ประเมินผลที่หลากหลาย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์
สอดคล้องกับมาตรฐานการ เหมาะสม และสอดคล้อง เหมาะสม และสอดคล้อง เหมาะสม และสอดคล้อง เหมาะสม และสอดคล้อง ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผล กับมาตรฐานการเรียนรู้ กับมาตรฐานการเรียนรู้ กับมาตรฐานการเรียนรู้ กับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และจุดประสงค์ ตัวชี้วัด และหรือผลการ ตัวชี้วัด และหรือผลการ ตัวชี้วัด และหรือผลการ ตัวชี้วัด และหรือผลการ การเรียนรู้
การเรียนรู้
เรียนรู้ และจุดประสงค์ เรียนรู้ และจุดประสงค์ เรียนรู้ และจุดประสงค์ เรียนรู้ และจุดประสงค์ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และเกณฑ์การให้
2. มีการประเมินตามสภาพ 2. มีการประเมินตาม
2. มีการประเมินตาม
2. มีการประเมินตาม
2. มีการประเมินตาม
คะแนน
จริง
สภาพจริง
สภาพจริง
สภาพจริง
สภาพจริง
4) ภาระงาน/ชิ้นงานของ
ผู้เรียน
3. มีการตรวจสอบ
3. มีการประเมิน
3. มีการประเมิน
3. มีการประเมิน
5) คาสั่ง และร่องรอย
คุณภาพของเครื่องมือวัด คุณภาพของเครื่องมือวัด คุณภาพของเครื่องมือวัด คุณภาพของเครื่องมือวัด การเป็นพี่เลี้ยงและให้
และประเมินผล
และประเมินผลการ
และประเมินผลการ
และประเมินผลการ
คาแนะนาด้านการวัด
เรียนรู้ และนาผลการ
เรียนรู้ และนาผลการ
เรียนรู้ และนาผลการ
และประเมินผล
ประเมินคุณภาพของ
ประเมินคุณภาพของ
ประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป ประเมินผลการเรียนรู้ไป ประเมินผลการเรียนรู้
ปรับปรุง
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รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3

ระดับ 4
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

4. ให้คาแนะนาด้านการ 4. เป็นแบบอย่างที่ดี
วัดและประเมินผล
เป็นพี่เลี้ยง และให้
คาปรึกษาด้านการวัด
และประเมินผล

ระดับ 5
ไปปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น
4. เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นผู้นา เป็นพี่เลี้ยง
และให้คาปรึกษาด้าน
การวัดและประเมินผล

หลักฐาน ร่องรอย
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1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
รายการประเมิน
1.5 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

ระดับ 1
- ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ระดับ 2
1. ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้อง

2. นาผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
1. ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และความ
ต้องการจาเป็น

2. นาผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้

ระดับ 4
1. ใช้กระบวนการวิจัย
หรือดาเนินการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และความ
ต้องการจาเป็น

ระดับ 5
1. ใช้กระบวนการวิจัย
หรือดาเนินการวิจัยใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และความ
ต้องการจาเป็น

2. นาผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช้

2. นาผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช้

3. ให้คาแนะนาในการใช้
กระบวนการวิจัยหรือ
ดาเนินการวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

3. เป็นผู้นาและให้
คาแนะนาในการใช้
กระบวนการวิจัยหรือ
ดาเนินการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อแก้ปัญหาและหรือ

หลักฐาน ร่องรอย
1) หลักฐาน ร่องรอยที่
แสดงถึงการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้หรือองค์
ความรู้ใหม่
โดยใช้กระบวนการวิจัย
หรือ
การดาเนินการวิจยั
2) หลักฐาน ร่องรอยที่
แสดงถึงการเป็นผูน้ าหรือ
การให้คาแนะนา

~ 16 ~
รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

หลักฐาน ร่องรอย
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ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคาตอบด้วยตนเอง
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้าง
แรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความสุขและมีความปลอดภัย
รายการประเมิน
ด้านที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียน
2.1 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน

ระดับ 1
1.จัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยและมี
ความสุข

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
1.ผู้เรียนมีส่วนร่วม
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดสภาพแวดล้อม อย่างสร้างสรรค์ในการ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
จัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ มีความ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
ปลอดภัยและมีความสุข การเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทางาน

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทางาน

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทางาน

ระดับ 4
1. ผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์
ในการจัดภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข

หลักฐาน ร่องรอย
ระดับ 5
1. ผู้เรียนและผู้ที่
แฟ้มการบริหารจัดการชัน้
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่าง เรียน
สร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดมีทักษะ
ชีวิตและทักษะการ
ทางาน

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิด
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทางาน
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รายการประเมิน

ระดับ 1
3. อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความ

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
3. อบรมบ่มนิสัย
3. อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอัง จริยธรรม คุณลักษณะ
พึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม อันพึงประสงค์ ค่านิยม
ปลูกฝังความ
ที่ดีงาม ปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
4. เสริมแรงให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ

ระดับ 4
3. อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยม
ที่ดีงาม ปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ระดับ 5
3. อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยม
ที่ดีงาม ปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

4. เสริมแรงให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ เกิดแรง
บันดาลใจ

4. เสริมแรงให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ เกิดแรง
บันดาลใจ
5. การบริหารจัดการชั้น
เรียนเป็นแบบอย่างที่ดี

หลักฐาน ร่องรอย
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2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การดาเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทาและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทา
โครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล
รายการประเมิน

ระดับ 1
2.2 การจัดระบบ
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สังเคราะห์ จัดทาและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
1. รวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูล
. 1. รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิเคราะห์ สังเคราะห์
จัดทาและใช้สารสนเทศ จัดทาและใช้สารสนเทศ จัดทาและใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบดูแล ของผู้เรียนในระบบดูแล ของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
ช่วยเหลือผู้เรียน
ช่วยเหลือผู้เรียน

หลักฐาน ร่องรอย
ระดับ 5
1. รวบรวมข้อมูล
แฟ้มการจัดระบบดูแล
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่วยเหลือผู้เรียน
จัดทาและใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

3. ส่งเสริม ป้องกัน และ 3. ส่งเสริม ป้องกัน
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง และแก้ปัญหาผู้เรียน
เป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
4. นาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียง

3. ส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
4. นาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียง
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รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3

ระดับ 4
5. เป็นแบบอย่างที่ดี

ระดับ 5
5. เป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นา

หลักฐาน ร่องรอย
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2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา หมายถึง การดาเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจาชั้นหรือประจาวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
2.3 การจัดทาข้อมูล จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และ 1. จัดทาข้อมูล
1. จัดทาข้อมูล
สารสนเทศ และ
เอกสารประจา
สารสนเทศ และเอกสาร สารสนเทศ และเอกสาร
เอกสารประจาชั้น
ชั้นเรียนหรือประจาวิชา
ประจาชั้นเรียนหรือ
ประจาชั้นเรียนหรือ
เรียนหรือประจาวิชา อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและ ประจาวิชา
ประจาวิชา
เป็นปัจจุบัน
2. ใช้สารสนเทศในการ 2. ใช้สารสนเทศในการ
เสริมสร้างและพัฒนา
เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน
รายการประเมิน

ระดับ 4
1. จัดทาข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจาชั้นเรียนหรือ
ประจาวิชา

ระดับ 5
1. จัดทาข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจาชั้นเรียนหรือ
ประจาวิชา

2. ใช้สารสนเทศในการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียน

2. ใช้สารสนเทศในการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียน

3. ให้คาปรึกษาแก่ครูใน 3. ให้คาปรึกษาแก่ครู
สถานศึกษาด้านการ
ในสถานศึกษาด้านการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

3. ให้คาปรึกษาแก่ครู
ในสถานศึกษาด้านการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

4. เป็นแบบอย่างที่ดี

4. เป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นา

หลักฐาน ร่องรอย
แฟ้มการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจาชั้นเรียนหรือ
ประจาวิชา
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ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจาเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ
สถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดาเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบัติงานความต้องการจาเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
รายการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนา
ตนเอง

ระดับ 1
ระดับ 2
จัดทาแผนพัฒนาตนเองที่
1. จัดทาแผนพัฒนา
สอดคล้องกับสภาพการ
ตนเอง
ปฏิบัติงาน ความต้องการ
จาเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ 2. พัฒนาตนเองตามแผน
ของหน่วยงานการศึกษา
หรือส่วนราชการต้นสังกัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
1. จัดทาแผนพัฒนา
ตนเอง

ระดับ 4
1. จัดทาแผนพัฒนา
ตนเอง

ระดับ 5
1. จัดทาแผนพัฒนา
ตนเอง

2. พัฒนาตนเองตามแผน

2. พัฒนาตนเองตามแผน

2. พัฒนาตนเองตามแผน

3. นาความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน

3. นาความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน

3. นาความรู้ความสามารถ
และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน

4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ 4. สร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง ทีไ่ ด้จากการพัฒนาตนเอง

หลักฐาน ร่องรอย
แฟ้มการพัฒนาตนเอง

~ 23 ~
รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3

ระดับ 4
5. เป็นแบบอย่างที่ดี

ระดับ 5
5. เป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นา

หลักฐาน ร่องรอย

~ 24 ~
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
รายการประเมิน
3.2 การพัฒนา
วิชาชีพ

ระดับ 1
- เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)

ระดับ 2
1. เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
1. เข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระดับ 4
1. เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระดับ 5
1.เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. นาองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

2. นาองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

2. นาองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

2. นาองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัด
การเรียนการสอน

3. สร้างนวัตกรรมที่ได้ 3. สร้างนวัตกรรมที่ได้ 3. สร้างนวัตกรรมที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชน จากการเข้าร่วมในชุมชน จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
4. สร้างนวัตกรรมที่ได้ 4. สร้างเครือข่ายชุมชน
จากการเข้าร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4. สร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

หลักฐาน ร่องรอย
แฟ้มการพัฒนาวิชาชีพ

~ 25 ~
รายการประเมิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3

ระดับ 4
5. สร้างวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
6. เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงต่อเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ
7. เป็นแบบอย่างทีด่ ี

ระดับ 5
5. สร้างวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6. เป็นผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ที่ส่งผลต่อวงวิชาชีพ

7. เป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นา

หลักฐาน ร่องรอย

