
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
การพัฒนาครูเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

การนิเทศ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
.............................................................................................................. 

คำช้ีแจง : วิธีการประเมินแต่ละวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการดังนี้ 
 1. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย ครู ประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน้าท่ี 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานจริง พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนิเทศด้วย 
 2. ให้ศึกษาเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดออกมาเป็น 4 ระดับ คือ A, B, C และ D ตามลำดับ 
 ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
นกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
รูปแบบท่ีหลากหลาย และเหมาะสม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (O) 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระ
การเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมนิความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ (K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้และนำไปจัดทำ
รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ให้ความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู ้
2.ร่วมพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
นักเรียน ท้องถ่ิน และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง 
3. มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้และนำไปจัดทำ
รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ให้ความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู ้
2.พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
นักเรียน ท้องถ่ิน และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง 
3.ร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตรและนำผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตร
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้และนำไปจัดทำ
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
ให้ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 
2.ปรับประยุกต์หลักสูตร
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา นักเรียน ท้องถ่ิน 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง 
3.ประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างเป็นระบบและนำผล
การประเมินการใช้หลักสูตร
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน 
4.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
หลักสูตร 

1. วิเคราะห์
หลักสูตร 
มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 
และหรือผลการ
เรียนรู้และนำไป
จัดทำรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้
ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู ้
2.ปรับประยุกต์
หลักสูตรรายวิชา
และหน่วยการ
เรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
นักเรียน ท้องถ่ิน 
และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและนำผล
การประเมินการใช้
หลักสูตรมา
ปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 
4.เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นพ่ีเลี้ยง หรือ
ผู้นำ และเป็นที่
ปรึกษาด้าน
หลักสูตร 

1)หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ /รายวิชาท่ี
สอน 
2) หน่วยการเรียนรู้
ของรายวิชาท่ีสอน 
3) หลักฐานการ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวิชาท่ีสอน 
4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร 
โล่ คำสัง่ หรือเอกสาร
อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

 



 1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
คำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธกีารปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู ้
 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

1.ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ท้องถ่ิน และเหมาะสม
กับผู้เรียน 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู ้
3.ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ 

1.ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้โดยการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และนำ
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1.ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้โดยการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและ
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และนำ
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 
4.เป็นพ่ีเลี้ยงหรือร่วม
ปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 

1.ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้โดยการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและ
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริง 
3.ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และนำ
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึน 
4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
ผู้นำ เป็นพ่ีเลี้ยงและเป็น
ที่ปรึกษาด้านการ
ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้
ของรายวิชาท่ีสอน 
2.หลักฐานการ
ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ 
3.คำสั่ง และร่องรอย
การเป็นพ่ีเลี้ยง และ
ให้คำปรึกษา 
4.หลักฐานและ
ร่องรอยอื่น ๆเพ่ิมเติม
ทีเ่ก่ียวข้อง 



1.2.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ /แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล 
(IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นการ
เตรียมการสอน หรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการ
บำบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนกำหนดส่ือ ส่ิงอำนวย
ความสะดวก บริการและให้ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคลหรหรือการบำบัดฟื้นฟูอย่างเป็น
ระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟู เป็นการ
เตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ท่ีสมดุลท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมกับวัย
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  



ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2.จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการ
ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของ
ผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถ่ิน
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด
กำหนดและสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2.จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการ
ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของ
ผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถ่ิน
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด
กำหนดและสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และนำผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2.จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการ
ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของ
ผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถ่ิน
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด
กำหนดและสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สร้างสรรค์สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้และผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และนำผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
5.เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ให้คำแนะนำด้านการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2.จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการ
ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของ
ผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถ่ิน
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด
กำหนดและสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สร้างสรรค์อย่าง
หลากหลายสอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน 
4.มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และนำผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
5.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
ผู้นำ เป็นพ่ีเลี้ยง และ
เป็นที่ปรึกษาด้านการ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

1.หลักฐานการ
วิเคราะห์ผู้เรียน 
2.แผนการจัดการ
เรียนรู ้
3.คำส่ัง และ
ร่องรอยการเป็นพี่
เล้ียงและให้
คำปรึกษา 
4.หลักฐานและ
ร่องรอย  อื่น ๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 



1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีแยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ 

เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

1.จัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเน้น
วิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
3.การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้ 

1.จัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเน้น
วิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
3.การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้ 
4.ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1.จัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเน้น
วิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
3.การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้ 
4.ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
5. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

1.จัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการท่ีเน้น
วิธีการปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 
2.ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
3.การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน
และสาระการเรียนรู้ 
4.ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
5. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
6.เป็นแบบอย่างท่ีดี
และเป็นผู้นำ 

1.แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2.ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การ
จัดการเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ 
3.หลักฐานหรือ
ร่องรอยการ
ประเมินผลการใช้
กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู ้
4.คำส่ัง และ
ร่องรอยการเป็นพี่
เล้ียงและให้
คำแนะนำ 
5.หลักฐานและ
ร่องรอย  อื่น ๆท่ี
เกี่ยวข้อง 



1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะท่ีสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

1.จำนวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 

1.จำนวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2.ผลการทดสอบเป็น
เป็นไปตามเกณฑ์                 
ท่ีกำหนด  
3.ได้ฝึกฝนผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะ 

1.จำนวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2.ผลการทดสอบเป็น
เป็นไปตามเกณฑ์                 
ท่ีกำหนด  
3.ได้ฝึกฝนผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะและได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด 

1.จำนวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2.ผลการทดสอบเป็น
เป็นไปสูงกว่าเกณฑ์                 
ท่ีกำหนด  
3.ได้ฝึกฝนผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะและได้รับ
รางวัลระดับภาค 
ระดับชาติ 

1.หลักฐานแสดงผล               
การเรียนของ
นักเรียนรายวิชา/
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีขอรับการ
ประเมิน 
2.ผลการทดสอบ O 
– netหรือผลการ
ทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆท่ีสามารถ
อ้างอิงได้ 
3.ผลการแข่งขัน
ทักษะในรายวิชาท่ี
สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 การสร้างและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก คัดสรร 

ใช้ สร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์

การเรียนรู ้

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

เลือกใช้และหรือพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
นำไปใช้ในการจัดการ
ความรู้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.คัดสรรและหรือพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
นำไปใช้ในการจัดการ
ความรู้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.ประเมินผลการใช ้
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู ้

1.สร้างและพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ใน
การจัดการความรู้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับเน้ือหา
สาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.ประเมินผลการใช ้
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ และนำผล
การประเมินไปปรับปรงุ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน 
3.สามารถนำสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 

1.สร้างและพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ใน
การจัดการความรู้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับเน้ือหา
สาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.ประเมินผลการใช ้
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ และนำผล
การประเมินไปปรับปรงุ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน 
3.สามารถนำสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
4.เป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นผู้นำ 

1. สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ 
2.หลักฐาน ร่องรอย
การประเมินผล และ
หรือปรับปรุงสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู ้
3.หลักฐาน ร่องรอย 
การนำสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
4.หลักฐานและ
ร่องรอย  อื่น ๆที่
เก่ียวข้อง 

 



1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นผลจากการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนสะท้อนระดับ

คุณภาพของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

1.เลือกใช้และหรือ
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล           ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2.มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

1.คัดสรรและหรือพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล           ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2.มีการประเมินตาม
สภาพจริง 
3.มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

1.สร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล           ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2.มีการประเมินตาม
สภาพจริง 
3.มีการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
และนำผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
4.ให้คำแนะนำด้านการ
วัดและประเมินผล 

1.สร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล           ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2.มีการประเมินตาม
สภาพจริง 
3.มีการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
และนำผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
4.เป็นแบบอย่างที่ดีเป็น
ผู้นำ เป็นพ่ีเลี้ยง และให้
คำปรึกษาด้านการวัด
และประเมินผล 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.หลักฐาน ร่องรอย ท่ี
แสดงถึงการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้เพ่ือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
3.เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ และเกณฑ์การ
ให้คะแนน 
4.ภาระงาน / ชิ้นงาน
ของผู้เรียน 
5.คำสั่ง และร่องรอย
การเป็นพ่ีเลี้ยง และให้
คำแนะนำด้านการวัด
และประเมินผล 

 

 

 

 



1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยา่งเป็น

ระบบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยใช้วิธีการท่ี
ถูกต้อง 
2.นำผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไป
ใช้ 

ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเหมาะสม
กับสภาพปัญหา 
2.นำผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไป
ใช้ 
3.ให้คำแนะนำในการ
ใช้กระบวนการวิจัย
หรือดำเนินการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและ
หรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเหมาะสม
กับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจำเป็น 
2.นำผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
หรือผลการวิจัยไปใช้ 
3.เป็นผู้นำและให้
คำแนะนำในการใช้
กระบวนการวิจัยหรือ
ดำเนินการวิจัยใน
การสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพื่อแก้ปัญหา
และหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1.หลักฐาน ร่องรอย
ท่ีแสดงถึงการ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
หรือองค์ความรู้ใหม่
โดยใช้
กระบวนการวิจัย 
หรือการดำเนินการ
วิจัย 
2.หลักฐาน ร่องรอย
ท่ีแสดงถึงการเป็น
ผู้นำ หรือการให้
คำแนะนำ 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่

ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรยีนศึกษา

แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง 

 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝศ่ึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน มี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงใหผู้้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมี

ความสุข 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

1.จัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยและมี
ความสุข 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิต และทักษะการ
ทำงาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ใน
การจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อ                
ต่อการเรียนรู้มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิต และทักษะการ
ทำงาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
4.เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
อย่างสร้างสรรค์              
ในการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อ                
ต่อการเรียนรู้มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิต และทักษะการ
ทำงาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
4.เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 
เกิดแรงบันดาลใจ 

1.ผู้เรียนและผู้ที่
เก่ียวข้องมีส่วนร่วม  
อย่างสร้างสรรค์                
ในการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อ                
ต่อการเรียนรู้มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิต และทักษะการ
ทำงาน 
3.อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
4.เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 
เกิดแรงบันดาลใจ 
5.เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
การบริหารจัดการชั้น
เรียน 

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน 
การบริหารจัดการชั้น
เรียน 



 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดย

การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดทำและใช้
สารสนเทศของ
ผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1.รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดทำและใช้
สารสนเทศของ
ผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
2.มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
3.ส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

1.รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดทำและใช้
สารสนเทศของ
ผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
2.มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
3.ส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
4.นำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 

1.รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดทำและใช้
สารสนเทศของ
ผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
2.มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
3.ส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
4.นำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดี
และเป็นผู้นำ 

แฟ้มเอกสาร 
หลักฐาน การ
จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

 

 

 

 



2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำช้ันเรียนหรือประจำวิชา หมายถึง การดำเนินการ

รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านท่ีผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำช้ันหรือประจำวิชาท่ีรับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ และ
เอกสารประจำ 
ช้ันเรียนหรือประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

1.จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ และ
เอกสารประจำ 
ช้ันเรียนหรือประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ใช้สารสนเทศใน
การเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 

1.จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ และ
เอกสารประจำ 
ช้ันเรียนหรือประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ใช้สารสนเทศใน
การเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 
3.ให้คำปรึกษาแก่ครู
ในสถานศึกษาด้าน
การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

1.จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ และ
เอกสารประจำ 
ช้ันเรียนหรือประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ใช้สารสนเทศใน
การเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 
3.ให้คำปรึกษาแก่ครู
ในสถานศึกษาด้าน
การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
4.เป็นแบบอย่างท่ีดี
และเป็นผู้นำ 

แฟ้มเอกสาร 
หลักฐาน การจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจำ
ช้ันเรียนหรือเอกสาร
ประจำวิชา 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ โดยมีแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการ

พัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม ่นโยบาย แผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือ

ระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบ

กัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง

นวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและ

ดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็น องคค์วามรู้ใหม่ หรือตาม

นโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือสว่นราชการต้นสังกัด โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการ

พัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
ที่สอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบัติงาน ความ
ต้องการจำเป็น หรือตาม
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด 

1.จัดทำแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติงาน 
ความต้องการจำเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา
หรือส่วนราชการต้น
สังกัด 
2.พัฒนาตนเองตามแผน 

1.จัดทำแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติงาน 
ความต้องการจำเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา
หรือส่วนราชการต้น
สังกัด 
2.พัฒนาตนเองตามแผน 
3.นำความรู้
ความสามารถ และ
ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

1.จัดทำแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติงาน 
ความต้องการจำเป็น 
หรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา
หรือส่วนราชการต้น
สังกัด 
2.พัฒนาตนเองตามแผน 
3.นำความรู้
ความสามารถ และ
ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
4.สร้างองคค์วามรู้ใหม่ที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง 
5.เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้นำ 

แฟ้มเอกสาร
หลักฐาน               
การพัฒนาตนเอง 

 



 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ

สถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning 

Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกันเพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา

วิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรียน 

ผลลัพธ์ (R) ระดับคุณภาพ หลักฐานและ
ร่องรอย A B C D 

เข้าร่วมชุมชน                   
การเรียนรู้                         
ทางวิชาชีพ 

1.เข้าร่วมชุมชน                   
การเรียนรู้                         
ทางวิชาชีพ 
2.นำองค์ความรู้ท่ีได้
จากการเข้าร่วม
ชุมชน การเรียนรู้                         
ทางวิชาชีพไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

1.เข้าร่วมชุมชน                   
การเรียนรู้                         
ทางวิชาชีพ 
2.นำองค์ความรู้ท่ีได้
จากการเข้าร่วม
ชุมชน การเรียนรู้                         
ทางวิชาชีพไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 
3.สร้างนวัตกรรมท่ีได้
จากการเข้าร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
4.สร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
5.สร้างวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
6.เป็นผู้นำการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผล
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

1.เข้าร่วมชุมชน                   
การเรียนรู้                         
ทางวิชาชีพ 
2.นำองค์ความรู้ท่ีได้
จากการเข้าร่วม
ชุมชน การเรียนรู้                         
ทางวิชาชีพไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 
3.สร้างนวัตกรรมท่ีได้
จากการเข้าร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
4.สร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
5.สร้างวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
6.เป็นผู้นำการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผล
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
6.เป็นแบบอย่างท่ีดี
และเป็นผู้นำ 

แฟ้มเอกสาร
หลักฐาน               
การพัฒนาวิชาชีพ 

 
 



แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

ปีการศึกษา.............................. 
ช่ือผู้รับการประเมิน นาย /นาง /นางสาว .........................................................นาสกุล............................................ 
ตำแหน่ง.................................................ตำแหน่งเลขท่ี ....................................วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ 
          ครูชำนาญการ 
          ครูชำนาญการพิเศษ 
          ครูเช่ียวชาญ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........ขั้น.................................บาท 
ปฏิบัติการสอนรายวิชา .................................................. จำนวน........................ช่ัวโมง /สัปดาห์ 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กิจกรรมชุมนุมท่ีรับผิดชอบ ..........................................................จำนวนนักเรียน.............................คน 
กิจกรรมลูกเสือ /ยุวกาชาด/ นักศึกษาวิชาทหาร :.............................................................................. 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย : ............................................................................................................. 
  



ตารางสรุปผลการประเมินรายบุคคล 

ช่ือผู้รับการประเมิน นาย /นาง /นางสาว .........................................................นามสกุล........................................... 
ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ระดับที่ปฏิบัติ 
ไม่ได้
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ปฏิบัติและเปน็
แบบอย่าง 

ระดับคุณภาพ 
    A      B       C      D 

 
1.1 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

       
               

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้

          
               

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

                  

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้                   
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน                   

1.3 การสร้างและการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

                   

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                    
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                    

 
2..1 

2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
การบริหารจัดการช้ันเรียน 

       
               

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                   
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำช้ันเรียน

หรือประจำวิชา 
                  

 
3.1 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
การพัฒนาตนเอง 

       
               

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ                   
 

จุดเด่น......................................................................................................................................................................... 
จุดท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา....................................................................................................................................... 


