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แนวทางการรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครู จําแนกตามระดับคุณภาพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสิงหสมุทร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงครู

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา
มีศักยภาพ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสตรสถานศึกษา
โดยจัดการเรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเนนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ
1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชีวัด หรือ
ผลการเรียนรู
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและนําไปจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
2. รวมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ผูเรียนทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. มีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ตารางวิเคราะหความสอดคลองรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู
2. หลักฐานรวมเปนคณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระฯ/รายวิชา
3. หลักฐานการเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
5. หลักฐานการมีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร
6. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา/กลุมสาระฯ/รายวิชา
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและนําไปจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ผูเรียนทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. รวมประเมินผลการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินการใช
หลักสูตรมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและนําไปจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
2. ปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ผูเรียนทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบและนําผลการประเมิน
การใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานหลักสูตร

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ตารางวิเคราะหความสอดคลองรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู
2. หลักฐานรวมเปนคณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระฯ/รายวิชา
3. หลักฐานการเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
5. หลักฐานการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการใชหลักสูตร
6. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา/กลุมสาระฯ/รายวิชา
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ตารางวิเคราะหความสอดคลองรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู
2. หลักฐานรวมเปนคณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระฯ/รายวิชา
3. หลักฐานการเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
5. หลักฐานการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการใชหลักสูตร
6. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา/กลุมสาระฯ/รายวิชา
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
8. เอกสารการปรับปรุงและประยุกตหลักสูตร โดยนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช
9. เอกสารการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ
10. เอกสารการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานหลักสูตร
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและนําไปจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
2. ปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ผูเรียนทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบและนําผลการประเมิน
การใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดีเปนพี่เลี้ยง และหรือเปนที่ปรึกษาดานหลักสูตร

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ตารางวิเคราะหความสอดคลองรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู
2. หลักฐานรวมเปนคณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระฯ/รายวิชา
3. หลักฐานการเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
5. หลักฐานการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการใชหลักสูตร
6. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา/กลุมสาระฯ/รายวิชา
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
8. เอกสารการปรับปรุงและประยุกตหลักสูตร โดยนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช
9. เอกสารการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ
10. หลักฐานที่แสดงการเปนแบบอยาง ใหคําแนะนํา ที่ปรึกษา และชวยเหลือครู
ดานหลักสูตร
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ระดับคุณภาพ 5

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและนําไปจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
2. ปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชาและหนวยการเรียนรูและสรางองค
ความรูใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียนทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบและนําผลการประเมิน
การใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดีเปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง และเปนที่ปรึกษา
ดานหลักสูตร

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ตารางวิเคราะหความสอดคลองรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู
2. รวมเปนคณะกรรมการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระฯ/รายวิชา
3. หลักฐานการเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
5. หลักฐานการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการใชหลักสูตร
6. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา/กลุมสาระฯ/รายวิชา
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
8. เอกสารการปรับปรุงและประยุกตหลักสูตร โดยนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช
9. เอกสารการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ
10. หลักฐานที่แสดงการเปนแบบอยาง ใหคําแนะนํา ที่ปรึกษา และชวยเหลือครู
ดานหลักสูตร
11. หลักฐานผลงานเปนที่ประจักษและยอมรับ หรือไดรับการยกยองในวงวิชาชีพ
และสรางเครือขายในการพัฒนาดานหลักสูตร
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1.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติชอง
สาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน บริบทชองสถานศึกษาและทองถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบ
การจัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผลเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู และประเมินผลหนวยการเรียนรู
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ออกแบบหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบตั ิที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการออกแบบหนวยการเรียนรู
2. เอกสารหนวยการเรียนรูที่แสดงกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติ
(Active learning)อยางหลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรูตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. หลักฐานการประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ออกแบบหนวยการเรียนรูโดยการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ออกแบบหนวยการเรียนรูโดยการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนพี่เลี้ยงหรือรวมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการออกแบบ
หนวยการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการออกแบบหนวยการเรียนรูโดยประยุกตใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. เอกสารหนวยการเรียนรูที่แสดงกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติ
(Active learning)อยางหลากหลาย และสอดคลองกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรูตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. หลักฐานประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินหนวยการเรียนรูมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการออกแบบหนวยการเรียนรูโดยประยุกตใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. เอกสารหนวยการเรียนรูที่แสดงกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติ
(Active learning)อยางหลากหลาย และสอดคลองกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรูตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. หลักฐานประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินหนวยการเรียนรูมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนพี่เลี้ยง หรือรวมปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการออกแบบหนวยการเรียนรู
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ออกแบบหนวยการเรียนรูโดยการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดีเปนพี่เลี้ยง และหรือเปนทีป่ รึกษา
ดานการออกแบบหนวยการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการออกแบบหนวยการเรียนรูโดยประยุกตใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. เอกสารหนวยการเรียนรูที่แสดงกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติ
(Active learning)อยางหลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรูตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. หลักฐานประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินหนวยการเรียนรูมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนแบบอยางที่ดี เปนพี่เลี้ยง และหรือเปนทีป่ รึกษา
ดานการออกแบบหนวยการเรียนรู

8

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ออกแบบหนวยการเรียนรูโดยการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดีเปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง และเปนทีป่ รึกษา
ดานการออกแบบหนวยการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการออกแบบหนวยการเรียนรูโดยประยุกตใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาทองถิ่น และเหมาะสมกับผูเรียน
2. เอกสารหนวยการเรียนรูที่แสดงกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติ
(Active learning)อยางหลากหลาย และสอดคลองกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรูตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. หลักฐานประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินหนวยการเรียนรูมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. หลักฐาน ที่แสดงถึงการเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง และเปนทีป่ รึกษา
ดานการออกแบบหนวยการเรียนรู
6. หลักฐานและผลงานที่แสดงเปนที่ประจักษ และยอมรับ หรือไดรับการยกยอง
ในวงวิชาชีพ และสรางเครือขายในการพัฒนาดานการออกแบบหนวยการเรียนรู
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1.2.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูลวงหนา อยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะหความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาหรือการบําบัดฟนฟูของ
แตละบุคคล โดยอาศัยความรวมมือ จากผูปกครอง ครู ผูบริหาร และสหวิชาชีพ เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของแตละบุคคล ตลอดจนกําหนดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาใหเฉพาะบุคคลอยางเปนระบบ และ
เปนลายลักษณอักษร
จัดทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟู เปนการเตรียมการสอนหรือ
การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
จัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ เพื่อสงเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ดาน ไดแก
ตานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา ผานกิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบหนวย
การเรียนรูธรรมชาติของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น
ที่มีองคประกอบครบถวนตามรูปแบบที่หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัดกําหนด และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. มีกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู
และผูเรียน
4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณที่ครบถวนทุกองคประกอบมีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติจริง
3. บันทึกหลังสอน
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบหนวย
การเรียนรูธรรมชาติของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น
ที่มีองคประกอบครบถวนตามรูปแบบที่หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัดกําหนด และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. มีกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู
และผูเรียน
4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคลองกันจุดประสงคการเรียนรูและ
นําผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) /แผนการจัดประสบการณที่ครบถวนทุกองคประกอบมีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติจริง
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ไดจากการบันทึกหลังการสอน มาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบหนวย
การเรียนรูธรรมชาติของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น
ที่มีองค1ประกอบครบถวนตามรูปแบบที่หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัดกําหนด และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติที่สรางสรรค สอดคลอง
กับธรรมชาติของสาระการเรียนรู และผูเรียน
4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และนําผลมาปรับประยุกตแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. เปนแบบอยางที่ดี และใหคําแนะนําดานการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) /แผนการจัดประสบการณที่ครบถวนทุกองคประกอบมีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติจริงที่สรางสรรค
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ไดจากการบันทึกหลังการสอนมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรูใ หมีคุณภาพสูงขึ้น
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนแบบอยางที่ดี และใหคําแนะนําในการจัดทํา
แผนการเรียนรู
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบหนวย
การเรียนรูธรรมชาติของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น
ที่มีองคประกอบครบถวนตามรูปแบบที่หนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัดกําหนด และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติที่สรางสรรคอยางหลากหลาย
สอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและผูเรียน
4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และนําผลมาปรับประยุกตแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. เปนแบบอยางที่ดีเปนพี่เลี้ยง และหรือเปนที่ปรึกษาดานการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) /แผนการจัดประสบการณที่ครบถวนทุกองคประกอบมีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติจริงที่สรางสรรค
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ไดจากการบันทึกหลังการสอนมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรูใ หมีคุณภาพสูงขึ้น
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนแบบอยางที่ดี ใหคําแนะนําในการจัดทํา
แผนการเรียนรู การเปนพี่เลี้ยง และหรือเปนที่ปรึกษาดานการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู

13

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบหนวย
การเรียนรูธรรมชาติของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น
ที่มีองคประกอบครบถวนตามรูปแบบที่หนวยงานการศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติที่สรางสรรคอยางหลากหลาย
สอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและผูเรียน
4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และนําผลมาปรับประยุกตแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. เปนแบบอยางที่ดีเปนผูนํา เปนพี่เลี้ยงและเปนที่ปรึกษา
ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) /แผนการจัดประสบการณที่ครบถวนทุกองคประกอบมีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีปฏิบัติจริงที่สรางสรรค
3. บันทึกหลังสอน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ไดจากการบันทึกหลังการสอนมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรูใ หมีคุณภาพสูงขึ้น
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนแบบอยางที่ดี การเปนผูนํา ใหคําแนะนําในการจัดทํา
แผนการเรียนรู การเปนพี่เลี้ยง และเปนที่ปรึกษาดานการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู
6. หลักฐานการแสดงถึงการมีผลงานเปนที่ประจักษ ยอมรับ หรือไดรับการยกยอง
ในวงวิชาชีพและสรางเครือขายการเรียนรูทางวิชาชีพ
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1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่แยบยล โดยใชเครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธกี ารอยางหลากหลาย
ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เนนวิธีการปฏิบัติมี
ความหลากหลาย ใชสอื่ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน และสาระการเรียนรู

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนและสาระการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย
2. หลักฐานการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู
3. การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียนและสาระการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย
2. หลักฐานการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู
3. การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน และสาระการเรียนรู
4. รายงานการประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรูและนําผลมาปรับปรุง
พัฒนา
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน และสาระการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น
3. นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย
2. หลักฐานการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู
3. การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน และสาระการเรียนรู
4. รายงานการประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู และนําผลมาปรับปรุง
พัฒนา
5. หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนรู
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนและสาระการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น
3. นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
4. กลยุทธการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใชไดในสถานศึกษาที่มี
บริบทใกลเคียง
5. เปนแบบอยางที่ดี

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย
2. หลักฐานการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู
3. การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน และสาระการเรียนรู
4. รายงานการประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรูและนําผลมาปรับปรุง
พัฒนา
5. หลักฐานการเปนผูนิเทศการจัดการเรียนรู
6. หลักฐานการเผยแพรในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
7. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี หรือไดรับการยกยองในวงวิชาชีพ
ในดานการใชกลยุทธการจัดการเรียนรู
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน และสาระการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น
3. นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
4. กลยุทธการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใชไดในสถานศึกษาที่มี
บริบทใกลเคียง
5. เปนแบบอยางที่ดีและเปนผูนํา

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เนนวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย
2. หลักฐานการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู
3. การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียนและสาระการเรียนรู
4. รายงานการประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู และนําผลมาปรับปรุง
พัฒนา
5. หลักฐานการเปนผูนิเทศการจัดการเรียนรู
6. หลักฐานการเผยแพรในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
7. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนํา หรือไดรับการยกยองในวงวิชาชีพ
ในดานการใชกลยุทธการจัดการเรียนรู
8. หลักฐานการสรางเครือขายการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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1.2.4 คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชีว้ ัด
ของสาระการเรียนรู มีสมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
จํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 55 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หลักฐานผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน
มีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบขอมูล ที่แสดงถึงจํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 55
มีผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
(ประกาศของโรงเรียน)
ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
อาน คิด วิเคราะห
เขียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

จํานวนนักเรียนที่
จํานวนนักเรียน
ผานคาเปาหมาย คิดเปนรอยละ
(คน)
(คน)

เฉลี่ยรวม
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
จํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หลักฐานผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน
มีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบขอมูล ที่แสดงถึงจํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 60
มีผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
(ประกาศของโรงเรียน)
ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
อาน คิด วิเคราะห
เขียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

จํานวนนักเรียนที่
จํานวนนักเรียน
ผานคาเปาหมาย คิดเปนรอยละ
(คน)
(คน)

เฉลี่ยรวม
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
จํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 65 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หลักฐานผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน
มีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบขอมูล ที่แสดงถึงจํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 65
มีผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
(ประกาศของโรงเรียน)
ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
อาน คิด วิเคราะห
เขียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

จํานวนนักเรียนที่
จํานวนนักเรียน
ผานคาเปาหมาย คิดเปนรอยละ
(คน)
(คน)

เฉลี่ยรวม
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
จํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หลักฐานผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน
มีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบขอมูล ที่แสดงถึงจํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70
มีผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
(ประกาศของโรงเรียน)
ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
อาน คิด วิเคราะห
เขียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

จํานวนนักเรียนที่
จํานวนนักเรียน
ผานคาเปาหมาย คิดเปนรอยละ
(คน)
(คน)

เฉลี่ยรวม
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
จํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หลักฐานผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน
มีแนวทางดังนี้ ตรวจสอบขอมูล ที่แสดงถึงจํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75
มีผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
(ประกาศของโรงเรียน)
ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
อาน คิด วิเคราะห
เขียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

จํานวนนักเรียนที่
จํานวนนักเรียน
ผานคาเปาหมาย คิดเปนรอยละ
(คน)
(คน)

เฉลี่ยรวม
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1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช สรางและพัฒนาลือ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชีว้ ัด และจุดประสงคการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
เลือกใชและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหลงเรียนรู นําไปใชในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลอง
กับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ัด หรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ทะเบียนการเลือกใชและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
2. บันทึกการใชสื่อ
3. แผนการจัดการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 2

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. คัดสรรและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหลงเรียนรู นําไปใชในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลอง
กับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ัด หรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ทะเบียนการคัดสรรและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
2. บันทึกการใชสื่อ
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. หลักฐานการประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
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ระดับคุณภาพ 3

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. สรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู นําไปใชในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรูและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น
3. สามารถนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ไปปรับประยุกตใชในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ทะเบียนการสรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
2. บันทึกการใชสื่อ
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. หลักฐาน การประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
5. หลักฐานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
6. หลักฐานการเผยแพรหรือแบบตอบรับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู

ระดับคุณภาพ 4

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. สรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
เรียนรู นําไปใช ในการจัดการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน สอดคลอง
กับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น
3. สามารถนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ไปปรับประยุกตใชในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
4. เปนแบบอยางที่ดี

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ทะเบียนการสรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
2. บันทึกการใชสื่อ
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. หลักฐานการประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
5. หลักฐานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
6. หลักฐานการเผยแพรหรือแบบตอบรับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
7. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี ในวงวิชาชีพ
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ระดับคุณภาพ 5

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. สรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู นําไปใช ในการจัดการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ัด
หรือผลการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู
2. ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น
3. สามารถนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ไปปรับประยุกตใชในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
4. เปนแบบอยางที่ดีและเปนผูนํา

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. ทะเบียน การสรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
2. บันทึกการใชสื่อ
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. หลักฐาน การประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
5. หลักฐาน การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
6. หลักฐาน การเผยแพรหรือแบบตอบรับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู
7. หลักฐาน การเปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนํา ในวงวิชาชีพ
8. หลักฐาน การมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษเปนที่ยอมรับ การสรางสื่อ /
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูไปปรับประยุกตใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
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1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่ไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ ที่เปนผลจากการจัดการเรียนรู เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสิน
ผลการเรียนรู ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน ที่สะทอนระดับคุณภาพของผูเรียนโดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม
แสะสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ัดและจุดประสงคการเรียนรู
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. เลือกใช และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูต ัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู
2. มีการประเมินตามสภาพจริง

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
2. มีการประเมินตามสภาพจริง
3. มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานแสดงการเลือกใช และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูต ัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
2. แผนการจัดเรียนรู
3. หลักฐานการประเมินตามสภาพจริง/ภาระงาน/ชิ้นงาน

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานแสดงการคัดสรร และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูต ัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
2. แผนการจัดเรียนรู
3. หลักฐานการประเมินตามสภาพจริง/ภาระงาน/ชิ้นงาน
4. หลักฐานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1.สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู
2. มีการประเมินตามสภาพจริง
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
และนําผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด และประเมินผล
การเรียนรูไปปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. ใหคําแนะนําดานการวัดและประเมินผล

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู
2. มีการประเมินตามสภาพจริง
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
และนําผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรูไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดี เปนพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษาดานการวัด
และประเมินผล

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการสราง และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
2. แผนการจัดเรียนรู
3. หลักฐานการประเมินตามสภาพจริง/ภาระงาน/ชิ้นงาน
4. หลักฐานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
5. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดมาปรับปรุง
6. หลักฐานการใหคําแนะนําดานการวัดและประเมินผล

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการสราง และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
2. แผนการจัดเรียนรู
3. หลักฐานการประเมินตามสภาพจริง/ภาระงาน/ชิ้นงาน
4. หลักฐานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
5. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดมาปรับปรุง
6. หลักฐานการใหคําแนะนําดานการวัด และประเมินผล
7. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี เปนพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษา
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในวงวิชาชีพ
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1.สรางและพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู
2. มีการประเมินตามสภาพจริง
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู และนําผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรูไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดีเปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง และใหคําปรึกษา
ดานการวัดและประเมินผล

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการสราง และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
2. แผนการจัดเรียนรู
3. หลักฐานการประเมินตามสภาพจริง/ภาระงาน/ชิ้นงาน
4. หลักฐานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
5. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดมาปรับปรุง
6. หลักฐานการใหคําแนะนําดานการวัดและประเมินผล
7. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง และใหคําปรึกษา
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ในวงวิชาชีพ
8. หลักฐานการสรางเครือขายดานการวัด และประเมินผลการเรียนรู
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนเอยางเปนระบบที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ไดเต็มตามศักยภาพ
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
โดย'ใชวิธีการที่ถูกตอง
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไปใช

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน โดยใชวิธีการที่ถูกตอง และเหมาะสมกับสภาพปญหา
และความตองการจําเปน
2. นําผลการแกปญหา หรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไปใช

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละหนึ่งเรื่อง

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. รายงานผลการวิจัยโดยใชวิธีการที่ถูกตอง (งานวิจัย 5 บท) ปการศึกษาละ 1 เรื่อง
2. หลักฐานการนําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไปใช

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. รายงานผลการวิจัยโดยใชวิธีการที่ถูกตอง (งานวิจัย 5 บท) เหมาะสมกับ
สภาพปญหา และความตองการจําเปน สอดคลองกับรายวิชาที่สอน
ปการศึกษาละ 1 เรื่อง
2. หลักฐานการนําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือ
ผลการวิจัยไปใช
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัยเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการที่ถูกตอง และเหมาะสมกับ
สภาพปญหา และความตองการจําเปน
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช
3. ใหคําแนะนําในการใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัย
เพื่อแกปญหา และหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัยในการสรางองคความรูใหม
เพื่อแกปญหา และหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการที่
ถูกตอง และเหมาะสม กับสภาพปญหา และความตองการจําเปน
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
หรือผลการวิจัยไปใช
3. เปนผูนําและใหคําแนะนําในการใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนิน
การวิจัยในการสรางองคความรูใหมเพื่อแกปญหาและหรือพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียน

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. รายงานผลการวิจัย โดยวิธีการที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพปญหา
ความตองการจําเปน และสอดคลองกับรายวิชาที่สอน ปการศึกษาละ 1 เรื่อง
2. หลักฐานการนําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
หรือผลการวิจัยไปใช
3. หลักฐานการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาการใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัยเพื่อแกปญหา และหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. รายงานผลการวิจัย ในการสรางองคความรูใหม เพื่อแกปญหา และหรือพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการที่ถูกตอง และเหมาะสม กับสภาพปญหา
ความตองการจําเปน และสอดคลองกับรายวิชาที่สอน ปการศึกษาละ 1 เรื่อง
2. หลักฐานการนําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือ
ผลการวิจัยไปใช
3. หลักฐานการเปนผูนํา และใหคําแนะนําในการใชกระบวนการวิจัย หรือดําเนินการ
วิจัยในการสรางองคความรูใหมเพื่อแกปญหา และหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
4. หลักฐานการสรางเครือขายในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
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ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ที่สงเสริม สนับสนุน และ
ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียบรูอยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และคนพบคําตอบ
ดวยตนเอง
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริม และเอื้อตอการเรียนรู กระตุนความสนใจใฝรู
ใฝศึกษา อบรมบมนิสัย ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค คานิยม
ที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสรางแรงบันดาลใจ และเสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดสภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
มีความปลอดภัยและมีความสุข
2. สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ตีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
มีความปลอดภัยและมีความสุข
2. หลักฐานการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. หลักฐานการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู มีความปลอดภัยและมีความสุข
2. สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมทีด่ ีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ผูเรียนมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัยและมีความสุข
2. สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมทีด่ ีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. เสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู มีความปลอดภัยและมีความสุข
2. หลักฐานการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. หลักฐานการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัยและมีความสุข
2. หลักฐานการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. หลักฐานการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. หลักฐานการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ผูเรียนและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัด
สภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความ'ปลอดภัยและ
มีความสุข
2. สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. เสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง เต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัยและมีความสุข
2. หลักฐานการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. หลักฐานการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. หลักฐานการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
เกิดแรงบันดาลใจ
5. หลักฐานที่แสดงผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมอยางสรางสรรค
ในการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. ผูเรียนและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมอยางสรางสรรค ในการจัด
สภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัยและ
มีความสุข
2. สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. เสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ
5. เปนแบบอยางที่ดีดานการบริหารจัดการชั้นเรียน

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานการใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัย และมีความสุข
2. หลักฐานการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน
3. หลักฐานการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. หลักฐานการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
เกิดแรงบันดาลใจ
5. หลักฐานที่แสดงผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมอยางสรางสรรค
ในการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
6. หลักฐานการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เปนแบบอยางที่ดี เชน ภาพกิจกรรม
รางวัล โล วุฒิบัตร เปนตน
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2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห
จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียน จัดทํา โครงการและกิจกรรมเซิงสรางสรรคดวยวิธีการที่หลากหลาย เพี่อสงเสริม ปองกัน และแกปญหาของผูเรียน
รายบุคคล
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะห จัดทํา และใชสารสนเทศของ
ผูเรียนในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะห จัดทํา และใชสารสนเทศของ
ผูเรียนในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หลักฐาน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน เอกสารการเยี่ยมบาน แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
สมุดบันทึกกิจกรรม Home room

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน เอกสารการเยี่ยมบาน แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
สมุดบันทึกกิจกรรม Home room
2. หลักฐานแสดงโครงการ และการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรคดวยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. สงเสริม ปองกัน และแกปญหาผูเรียนอยางเปนระบบ

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผูเรียนในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. สงเสริม ปองกันและแกปญหาผูเรียนอยางเปนระบบ
4. นําไปประยุกตใชในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
5. เปนแบบอยางที่ดี

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน เอกสารการเยี่ยมบาน แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
สมุดบันทึกกิจกรรม Home room
2. หลักฐานแสดงโครงการ และการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรคดวยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. หลักฐานโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน เอกสารการเยี่ยมบาน แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
สมุดบันทึกกิจกรรม Home room
2. หลักฐานแสดงโครงการ และการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรคดวยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. หลักฐานโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ
4. หลักฐานการเผยแพรระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5. หลักฐานเปนแบบอยางที่ดี ในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะห จัดทําและใช
สารสนเทศของผูเรียนในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2. มีโครงการและจัดกิจกรรม
เซิงสรางสรรคดวยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. สงเสริม ปองกันและแกปญหาผูเรียนอยางเปนระบบ
4.นําไปประยุกตใชในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
5.เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนํา

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน เอกสารการเยี่ยมบาน แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
สมุดบันทึกกิจกรรม Home room
2. หลักฐานแสดงโครงการ และการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรคดวยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ
4. หลักฐานการเผยแพรระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนํา ในการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
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2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชันเรียนหรือประจําวิชา หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนในทุกดานที่ผาน
การวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนประจําชั้นหรือประจําวิชา
ที่รับผิดชอบ
ระดับคุณภาพ 1
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
จัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
1. เอกสารหลักฐาน สารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตองและเปนปจจุบัน
อยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2. เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
ระดับคุณภาพ 2

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 1. เอกสารหลักฐาน สารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
อยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2. เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
3. หลักฐานการใชสารสนเทศในการเสริมสรางพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสราง และพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
อยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสราง และพัฒนาผูเรียน
3. ใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษาดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. เอกสารหลักฐาน สารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2. เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
3. หลักฐานการใชสารสนเทศในการเสริมสรางพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ
4. หลักฐานการใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษา ดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ

39
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
อยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน
3. ใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษาดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
4. เปนแบบอยางที่ดี

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
อยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสราง และพัฒนาผูเรียน
3. ใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษาดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
4. เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนํา

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. เปนแบบอยางที่ดีในการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตองและ
เปนปจจุบัน
2. เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
3. หลักฐานการใชสารสนเทศในการเสริมสรางพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ
4. หลักฐานการใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษา ดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
5. หลักฐานการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
จนเปนที่ยอมรับหรือไดรับการยกยองเปนแบบอยางที่ดีในวงวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. เปนแบบอยางที่ดีและเปนผูนําในการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2. เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
3. หลักฐานการใชสารสนเทศในการเสริมสรางพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ
4. หลักฐานการใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษา ดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
5. มีหลักฐานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียน หรือเอกสาร
ประจําวิชา จนเปนที่ยอมรับ หรือไดรับการยกยองเปนแบบอยางที่ดีและ
เปนผูนําในวงวิชาชีพ
6. หลักฐาน การสรางเครือขาย ดานขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียน
หรือประจําวิชา
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ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และ
ดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอยางเปนระทบ สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธของหนวยงาน
การศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับ สถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน
ซึ่งสงผลตอคุณภาพผูเรียน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเชารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะชองครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน ความตองการจําเปน องคความรูใหม หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัด โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะที่ไดจาก การพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
จัดทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน หรือตามแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน หรือตามแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด
2. พัฒนาตนเองตามแผน

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
แผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน

ระดับคุณภาพ 2

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน หรือตามแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด
2. พัฒนาตนเองตามแผน
3. นําความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางวิชาชีพ

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน หรือตามแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด
2. พัฒนาตนเองตามแผน
3. นําความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางวิชาชีพ
4. สรางองคความรูใหมที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
5. เปนแบบอยางที่ดี

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง
3. หลักฐานการนําความรู ความสามารถ และทักษะมาพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง
3. หลักฐานการนําความรู ความสามารถ และทักษะมาพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง
4. หลักฐานการสรางองคความรูใหมจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูทางวิชาชีพ
5. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี หรือไดรับการยกยองในวงวิชาชีพ
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน หรือตามแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตนสังกัด
2. พัฒนาตนเองตามแผน
3. นําความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางวิชาชีพ
4. สรางองคความรูใหมที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
5. เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนํา

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. แผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
2. หลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง
3. หลักฐานการนําความรู ความสามารถและทักษะมาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
ที่เกิดจากการพัฒนาตนเองจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัด
การเรียนรูทางวิชาชีพ
4. หลักฐานการสรางองคความรูใหมที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
5. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนํา หรือไดรับการยกยองในวงวิชาชีพ

43
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือ ระดับ
เครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
เขารวมชุมชนการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 1

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หลักฐาน แสดงการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

ระดับคุณภาพ 2

ขอกําหนดระดับคุณภาพ
ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. เขารวมชุมชนการเรียนรู
1. หลักฐานแสดงการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2. นําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไปใช 2. หลักฐานการนําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. เขารวมชุมชนการเรียนรู
2. นําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
3. สรางนวัตกรรมที่ไดจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
4. สรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ 3

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานแสดงการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2. หลักฐาน การนําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานการสรางนวัตกรรมที่ไดจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC)
4. หลักฐานการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. เขารวมชุมชนการเรียนรู
2. นําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
3. สรางนวัตกรรมที่ไดจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
4. สรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
5. สรางวัฒนธรรมทางการเรียนรูในสถานศึกษา
6. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเพื่อนรวมวิชาชีพ
7. เปนแบบอยางที่ดี

ระดับคุณภาพ 4

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานแสดงการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2. หลักฐานการนําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานการสรางนวัตกรรมที่ไดจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC)
4. หลักฐานการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
5. หลักฐานการนําความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
มาใชในองคกรจนเกิดเปนวัฒนธรรม
6. หลักฐานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเพื่อนรวมวิชาชีพ (PLC)
7. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดี ในการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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ขอกําหนดระดับคุณภาพ
1. เขารวมชุมชนการเรียนรู
2. นําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
3. สรางนวัตกรรมที่ไดจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
4. สรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
5. สรางวัฒนธรรมทางการเรียนรูในสถานศึกษา
6. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเพื่อนรวมวิชาชีพ
7. เปนแบบอยางที่ดีและเปนผูนํา

ระดับคุณภาพ 5

ตัวอยางเอกสาร หลักฐาน รองรอย
1. หลักฐานแสดงการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2. หลักฐานการนําองคความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานการสรางนวัตกรรมที่ไดจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC)
4. หลักฐานการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
5. หลักฐานการนําความรูที่ไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
มาใชในองคกรจนเกิดเปนวัฒนธรรม
6. หลักฐานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเพื่อนรวมวิชาชีพ (PLC)
7. หลักฐานการเปนแบบอยางที่ดีและเปนผูนํา ในการเขารวมชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC)

