แบบรายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ตําแหนงครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ .........ปการศึกษา ......................
(ประเมินเปนรายป ตองมีหรือคะภาคเรียนที่ ...)

ชื่อ – สกุล ............................................................................................
ตําแหนง.....................วิทยฐานะ .................................................

โรงเรียนสิงหสมุทร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
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แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครู จําแนกตามระดับคุณภาพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา................................
ชื่อผูรับการประเมิน นาย/นาง/นางสาว............................................................................นามสกุล................................................................................
ตําแหนงครู ตําแหนงเลขที่.....................................วิทยฐานะ
 ไมมีวิทยฐานะ
 ครูชํานาญการ
 ครูชํานาญการพิเศษ
 ครูเชี่ยวชาญ
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..................ขั้น............อัตรา................................บาท
สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา........................................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต........................... สวนราชการ.................................................................................................................
คําชี้แจง วิธีการประเมินแตละตัวชี้วัดใหดําเนินการ ดังนี้
1. ใหผูดํารงตําแหนงครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งใหแนบ เอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการสถานศึกษาดวย
2. ใหผูดํารงตําแหนงครูบันทึกระดับคุณภาพที่ไดในตารางสรุปผลการประเมิน
กรณีตัวชี้วัดใดมีผลการประเมินต่ํากวาระดับ 1 หรือมีกิจกรรม
ไมครบถวนตามระดับคุณภาพ ไมใหคะแนนสําหรับตัวชี้วัดนั้น

3

ตารางสรุปผลการประเมิน

1.ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู
1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการ
สอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ
1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู
1.2.4 คุณภาพผูเรียน

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ตัวชี้วัด

ระดับ 1

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
เกณฑการตัดสิน
วิทยฐานะครูชํานาญการ
(1) ดานที่ 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 2
(2) ดานที่ 2 - 3 แตละดานตองไดไมต่ํากวระดั
าบ2
ไมนอยกวา 1 ตัวชี้วัด
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
(1) ดานที่ 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 3
(2) ดานที่ 2 - 3 ทั้ง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดับ 2
และรวมกันแลวไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด
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1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ตัวชี้วัด

ระดับ 1

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
(1) ดานที่ 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 4
(2) ดานที่ 2 - 3 ทั้ง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดั3บ และรวมกันแลว
ไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
(1) ดานที่ 1 ทุกตัวชี้วัดตองไดไมต่ํากวาระดับ 5
(2) ดานที่ 2 - 3 ทั้ง 2 ดานตองไดไมต่ํากวาระดั4บ และรวมกันแลว
ไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด
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3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ตัวชี้วัด

ระดับ 1

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
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การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู
1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ
1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู
1.2.4 คุณภาพผูเรียน
1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา
3. ดานการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
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รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครู จําแนกตามระดับคุณภาพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด
การเรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ
1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู
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ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1

ดานที่ 1
[ ]
ดานการจัดการเรียน
1. วิเคราะหหลักสูตร
การสอน
มาตรฐานการเรียนรู
1.1 การสรางและ
และตัวชี้วัด และหรือ
หรือพัฒนาหลักสูตร
ผลการเรียนรู และ
นําไปจัดทํารายวิชา
และหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู
2. รวมพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาและ
หนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ผูเรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง

ระดับ 2
[

]

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและ
นําไปจัดทํารายวิชา
และหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู
2. พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาและ
หนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ผูเรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง

ระดับ 3
[

]

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและ
นําไปจัดทํารายวิชา
และหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู
2. ปรับประยุกต
หลักสูตรรายวิชาและ
หนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ผูเรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง

ระดับ 4
[

]

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและ
นําไปจัดทํารายวิชา
และหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู
2. ปรับประยุกต
หลักสูตรรายวิชาและ
หนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ผูเรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง

ระดับ 5
[

]

1. วิเคราะหหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรูและ
นําไปจัดทํารายวิชา
และหนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู
2. ปรับประยุกต
หลักสูตรรายวิชาและ
หนวยการเรียนรูและสร
องคความรูใหมให

สอดคลองกับบริบของ
ท
สถานศึกษา ผูเรียน
ทองถิ่น และสามารถนํ
ปฏิบัติไดจริง

หลักฐาน รองรอย
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ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1

ระดับ 2

3. มีสวนรวมใน
3. รวมประเมินผล
การประเมินผลการใช การใชหลักสูตรและ
หลักสูตร
นําผลการประเมิน
การใชหลักสูตรมา
ปรับปรุงใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

3. ประเมินผลการใช
หลักสูตรอยางเปน
ระบบและนําผล
การประเมินการใช
หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น
4. รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานหลักสูตร

3. ประเมินผลการใช
หลักสูตรอยางเปน
ระบบและนําผล
การประเมินการใช
หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดี
เปนพี่เลี้ยง และหรือ
เปนที่ปรึกษาดาน
หลักสูตร

3. ประเมินผลการใช
หลักสูตรอยางเปน
ระบบและนําผล
การประเมินการใช
หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดี
เปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง
และเปนที่ปรึกษา
ดานหลักสูตร

หลักฐาน รองรอย

10

1.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติชองสาระ
การเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน บริบทชองสถานศึกษาและทองถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัด
การเรียนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผลเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
และประเมินผลหนวยการเรียนรู
ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1

1.2 การจัดการเรียนรู
[ ]
1.2.1 การออกแบบ 1. ออกแบบ
หนวยการเรียนรู หนวยการเรียนรู
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ทองถิ่น และเหมาะสม
กับผูเรียน

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

[ ]
1. ออกแบบ
หนวยการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ทองถิ่น และเหมาะสม
กับผูเรียน

[ ]
1. ออกแบบ
หนวยการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ทองถิ่น และเหมาะสม
กับผูเรียน

[ ]
1. ออกแบบ
หนวยการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ทองถิ่น และเหมาะสม
กับผูเรียน

[ ]
1. ออกแบบ
หนวยการเรียนรู
โดยการปรับประยุกต
ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
ทองถิ่น และเหมาะสม
กับผูเรียน

หลักฐาน รองรอย
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ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

2. มีกิจกรรมการเรียนรู 2. มีกิจกรรมการเรียนรู 2. มีกิจกรรมการเรียนรู 2.. มีกิจกรรมการ
ดวยวิธีการปฏิบัติ
ดวยวิธีการปฏิบัติ
ดวยวิธีการปฏิบัติ
เรียนรูดวยวิธี
ที่สอดคลองกับ
ที่สอดคลองกับ
ที่สอดคลองกับ
การปฏิบัติ
ธรรมชาติของสาระ ธรรมชาติของสาระ ธรรมชาติของสาระ ที่สอดคลองกับ
การเรียนรู
การเรียนรู
การเรียนรู
ธรรมชาติของสาระ
และสามารถนําโป
อยางหลากหลาย
อยางหลากหลาย
การเรียนรู
ปฏิบัติไดจริง
และสามารถนําไป
และสามารถนําไป
อยางหลากหลาย
ปฏิบัติไดจริง
ปฏิบัติไดจริง
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใช 3. ประเมินผลการใช 3. ประเมินผลการใช 3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
และนําผลการประเมิน และนําผลการประเมิน และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนา
มาปรับปรุงพัฒนา
มาปรับปรุงพัฒนา
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนพี่เลี้ยง
4. เปนแบบอยางที่ดี
หรือรวมปรึกษา
เปนพี่เลี้ยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และหรือเปนพี่ปรึกษา
ดานการออกแบบ
ดานการออกแบบ
หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรู

ระดับ 5
2. มีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัติ
ที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูอยาง
หลากหลายและ
สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนา
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดี
เปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง
และเปนพี่ปรึกษา
ดานการออกแบบ
หนวยการเรียนรู

หลักฐาน รองรอย
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1.2.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรม
การเรียนรูลวงหนา อยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะหความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาหรือการบําบัดฟนฟูของแตละบุคคล
โดยอาศัยความรวมมือ จากผูปกครอง ครู ผูบริหาร และสหวิชาชีพ เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละ
บุคคล ตลอดจนกําหนดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาใหเฉพาะบุคคลอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร
จัดทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
จัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ เพื่อสงเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ตาน ไดแก ตานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา ผานกิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1
1.2.2 จัดทํา
[ ]
แผนการจัด
1.วิเคราะหผูเรียน
การเรียนรู/
เปนรายบุคคล
แผนการจัด
2. จัดทําแผน
การศึกษา
การจัดการเรียนรู
เฉพาะบุคคล (IEP)/ สอดคลองกับ
แผนการสอน
การออกแบบ
รายบุคคล
หนวยการเรียนรู
(IIP)/ แผนการจัด ธรรมชาติของผูเรียน
ประสบการณ
และบริบทของ
สถานศึกษาและ
ทองถิ่นที่มี
องคประกอบ
ครบถวนตามรูปแบบ
ที่หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ
ตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง

ระดับ 2
[ ]
1.วิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล
2. จัดทําแผน
การจัดการเรียนรู
สอดคลองกับ
การออกแบบ
หนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียน
และบริบทของ
สถานศึกษา
และทองถิ่น
ที่มีองคประกอบ
ครบถวนตามรูปแบบ
ที่หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ ตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
[ ]
1.วิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล
2. จัดทําแผน
การจัดการเรียนรู
สอดคลองกับ
การออกแบบ
หนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียน
และบริบทของ
สถานศึกษา
และทองถิ่น
ที่มีองคประกอบ
ครบถวนตามรูปแบบ
ที่หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ
ตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
1.วิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล
2. จัดทําแผน
การจัดการเรียนรู
สอดคลองกับ
การออกแบบ
หนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียน
และบริบทของ
สถานศึกษา
และทองถิ่น
ที่มีองคประกอบ
ครบถวนตามรูปแบบ
ที่หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ
ตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง

ระดับ 5
[ ]
1. วิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล
2. จัดทําแผน
การจัดการเรียนรู
สอดคลองกับ
การออกแบบ
หนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของผูเรียน
และบริบทของ
สถานศึกษา
และทองถิ่น
ที่มีองคประกอบ
ครบถวนตามรูปแบบ
ที่หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการ
ตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1
3. มีกิจกรรม
การเรียนรูสอดคลอง
กับธรรมชาติชอง
สาระการเรียนรูและ
ผูเรียน
4. มีบันทึกหลัง
การสอนที่สอดคลอง
กับจุดประสงค
การเรียนรู

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
3. มีกิจกรรม
3. มีกิจกรรม
การเรียนรูสอดคลอง การเรียนรูดวยวิธี
กับธรรมชาติของสาระ การปฏิบัติที่สรางสรรค
การเรียนรูและผูเรียน สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
และผูเรียน
4. มีบันทึกหลัง
การสอนที่สอดคลอง
กันจุดประสงค
การเรียนรูและนําผล
มาพัฒนาแผน
การจัดการเรียนรู

ระดับ 4
3. มีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธี
การปฏิบัติที่สรางสรรค
อยางหลากหลาย
สอดคลองกับ
ธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูและผูเรียน
4. มีบันทึกหลัง
4. มีบันทึกหลังการ
การสอนที่สอดคลอง สอนที่สอดคลองกับ
กับจุดประสงค
จุดประสงคการเรียนรู
การเรียนรูและนําผล และนําผลมาปรับ
มาปรับประยุกต
ประยุกต
แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. เปนแบบอยางที่ดี 5. เปนแบบอยางที่ดี
และใหคําแนะนํา
เปนพี่เลี้ยง และหรือ
ดานการจัดทําแผน
เปนที่ปรึกษา
การจัดการเรียนรู
ดานการจัดทําแผน
การจัดการเรียนรู

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 5
3. มีกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีการ
ปฏิบัติที่สรางสรรค
อยางหลากหลาย
สอดคลองกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู
และผูเรียน
4. มีบันทึกหลัง
การสอนที่สอดคลอง
กับจุดประสงค
การเรียนรูและนําผล
มาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรู
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5. เปนแบบอยางที่ดี
เปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง
และเปนที่ปรึกษา
ดานการจัดทําแผน
การจัดการเรียนรู
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1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่แยบยล โดยใชเครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอยางหลากหลาย
ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1.2.3 กลยุทธในการ
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
จัดการเรียนรู
1. จัดการเรียนรูโดยใช 1. จัดการเรียนรูโดยใช 1. จัดการเรียนรูโดยใช 1. จัดการเรียนรูโดยใช 1. จัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ เทคนิค และ รูปแบบ เทคนิค และ รูปแบบ เทคนิค และ รูปแบบ เทคนิค และ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ที่เนนวิธี
วิธีการ ที่เนนวิธี
วิธีการ ที่เนนวิธี
วิธีการ ที่เนนวิธี
วิธีการ ที่เนนวิธี
การปฏิบัติ มีความ การปฏิบัติมีความ
การปฏิบัติมีความ
การปฏิบัติมีความ
การปฏิบัติมีความ
หลากหลาย ใชสื่อ
หลากหลาย ใชสื่อ
หลากหลาย ใชสื่อ
หลากหลาย ใชสื่อ
หลากหลาย ใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมิน การวัดผลและประเมิน การวัดผลและประเมิน การวัดผลและประเมิน การวัดผลและประเมิน
ผล ตามแผนการจัด ผล ตามแผนการจัด ผล ตามแผนการจัด ผล ตามแผนการจัด ผล ตามแผนการจัด
การเรียนรูที่สอดคลอง การเรียนรูที่สอดคลอง การเรียนรูที่สอดคลอง การเรียนรูที่สอดคลอง การเรียนรูที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู กับมาตรฐานการเรียนรู กับมาตรฐานการเรียนรู กับมาตรฐานการเรียนรู กับมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด หรือผล
ตัวชี้วัด หรือผล
ตัวชี้วัด หรือผล
ตัวชี้วัด หรือผล
ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู จุดประสงค การเรียนรู จุดประสงค การเรียนรู จุดประสงค การเรียนรู จุดประสงค การเรียนรู จุดประสงค
การเรียนรู และ
การเรียนรู และ
การเรียนรู และ
การเรียนรู และ
การเรียนรู และ
สอดคลองกับธรรมชาติ สอดคลองกับธรรมชาติ สอดคลองกับธรรมชาติ สอดคลองกับธรรมชาติ สอดคลองกับธรรมชาติ
ของผูเรียนและสาระ ของผูเรียนและสาระ ของผูเรียนและสาระ ของผูเรียนและสาระ ของผูเรียนและสาระ
การเรียนรู
การเรียนรู
การเรียนรู
การเรียนรู
การเรียนรู

หลักฐาน รองรอย
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ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1

ระดับ 2
2. ประเมินผล
การใชกลยุทธ
ในการจัดการเรียนรู
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงใหมี
คุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

2. ประเมินผล
2. ประเมินผล
2. ประเมินผล
การใชกลยุทธ
การใชกลยุทธ
การใชกลยุทธ
ในการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนรู
และนําผลการประเมิน และนําผลการประเมิน และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงใหมีคุณภาพ มาปรับปรุงใหมีคุณภาพ มาปรับปรุงใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
3. นิเทศการจัด
3. นิเทศการจัด
3. นิเทศการจัด
การเรียนรูในสถาน การเรียนรูในสถาน การเรียนรู
ศึกษา
ศึกษา
ในสถานศึกษา
4. กลยุทธ
4. กลยุทธ
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู
สามารถนําไปใชได สามารถนําไปใชได
ในสถานศึกษาที่มีบริบท ในสถานศึกษาที่มีบริบท
ใกลเคียง
ใกลเคียง
5. เปนแบบอยางที่ดี 5. เปนแบบอยางที่ดี
และเปนผูนํา

หลักฐาน รองรอย
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1.2.4 คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
ของสาระการเรียนรู มีสมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ตัวชี้วัด
1.2.4 คุณภาพ
ผูเรียน

ระดับ 1
[ ]
จํานวนผูเรียน
ไมนอยกวา
รอยละ 55
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตาม
คาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
[ ]
[ ]
จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียน
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ 60
รอยละ 65
มีผลการพัฒนา
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตามคา คุณภาพเปนไปตามคา
เปาหมายที่
เปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษากําหนด

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
จํานวนผูเรียน
ไมนอยกวา
รอยละ 70
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตามคา
เปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด

ระดับ 5
[ ]
จํานวนผูเรียน
ไมนอยกวา
รอยละ 75
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตามคา
เปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
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1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช สรางและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู
ตัวชี้วัด
1.3 การสราง และ
การพัฒนา สื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหลง
เรียนรู

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
[ ]
[ ]
[ ]
1. เลือกใชและหรือ
1. คัดสรรและหรือ
1. สรางและพัฒนา
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม พัฒนา สื่อ นวัตกรรม สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
เทคโนโลยีทาง
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหลง การศึกษาและแหลง การศึกษาและแหลง
เรียนรู นําไปใชใน
เรียนรู นําไปใชใน
เรียนรู นําไปใชใน
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
เหมาะสมกับผูเรียน
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา สอดคลองกับเนื้อหา สอดคลองกับเนื้อหา
สาระ มาตรฐาน
สาระ มาตรฐาน
สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด
การเรียนรูตัวชี้วัด หรือ การเรียนรู ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรูและ ผลการเรียนรูและ
หรือผลการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
1. สรางและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหลง
เรียนรู นําไปใช ใน
การจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด
หรือ
ผลการเรียนรู และ
จุดประสงคการเรียนรู

ระดับ 5
[ ]
1. สรางและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหลง
เรียนรู นําไปใช ใน
การจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู และ
จุดประสงคการเรียนรู
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1

ระดับ 2
2. ประเมินผล
การใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหลง
เรียนรู

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
2. ประเมินผล
การใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหลง
เรียนรูและนําผล
การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น
3. สามารถนําสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรูไปปรับ
ประยุกตใชใน
สถานศึกษาที่มีบริบท
ใกลเคียง

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
2. ประเมินผล
การใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหลง
เรียนรูและนําผล
การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 5
2. ประเมินผล
การใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหลง
เรียนรูและนําผล
การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น

3. สามารถนําสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรูไปปรับ
ประยุกตใชใน
สถานศึกษาที่มีบริบท
ใกลเคียง
4. เปนแบบอยางที่ดี

3. สามารถนําสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรูไปปรับ
ประยุกตใชใน
สถานศึกษาที่มีบริบท
ใกลเคียง
4. เปนแบบอยางที่ดี
และเปนผูนํา
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1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่ไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ ที่เปนผลจากการจัดการเรียนรู เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสิน
ผลการเรียนรู ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน ที่สะทอนระดับคุณภาพของผูเรียน โดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม
แสะสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู
ตัวชี้วัด
1.4 การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู

ระดับ 1
[ ]
1. เลือกใช และหรือ
พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู
และจุดประสงค
การเรียนรู
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
[ ]
[ ]
1. คัดสรรและหรือ
1.สรางและพัฒนา
พัฒนาเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม หลากหลาย
และสอดคลอง
เหมาะสม และ
กับมาตรฐาน
สอดคลอง
การเรียนรู ตัวชี้วัด
กับมาตรฐาน
และหรือผลการเรียนรู การเรียนรู ตัวชี้วัด
และจุดประสงค
และหรือผลการเรียนรู
การเรียนรู
และจุดประสงค
2. มีการประเมิน
การเรียนรู
ตามสภาพจริง
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
1.สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
หลากหลาย
เหมาะสม และ
สอดคลอง
กับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู
และจุดประสงค
การเรียนรู
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง

ระดับ 5
[ ]
1.สรางและพัฒนา
เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคลอง
กับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู
และจุดประสงค
การเรียนรู
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1

ระดับ 2
3. มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผล

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
3 มีการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู และนําผล
การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงใหมี
คุณภาพสูงขึ้น
4. ใหคําแนะนํา
ดานการวัดและ
ประเมินผล

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู และนําผล
การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดี
เปนพี่เลี้ยง และให
คําปรึกษาดานการวัด
และประเมินผล

ระดับ 5
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู และนําผล
การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น
4. เปนแบบอยางที่ดี
เปนผูนํา เปนพี่เลี้ยง
และใหคําปรึกษา
ดานการวัดและ
ประเมินผล
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1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ไดเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด
1.5 การวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
[ ]
[ ]
[ ]
1. ใชกระบวน
1. ใชกระบวนการวิจัย 1. ใชกระบวนการวิจัย
การวิจัยเพื่อแกปญหา เพื่อแกปญหาหรือ
เพื่อแกปญหาหรือ
หรือพัฒนาการเรียนรู พัฒนาการเรียนรู
พัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน
ของผูเรียน โดย'ใช
ของผูเรียน โดยใชวิธีการ
วิธีการที่ถูกตอง
ที่ถูกตอง และเหมาะสม
กับสภาพปญหาและ
ความตองการจําเปน

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
1. ใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัย
เพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน โดยใช
วิธีการที่ถูกตอง และ
เหมาะสมกับสภาพ
ปญหา และความ
ตองการจําเปน

ระดับ 5
[ ]
1. ใชกระบวบการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัย
ในการสรางองคความรู
ใหมเพื่อแกปญหาและ
หรือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน โดยใชวิธีการ
ที่ถูกตอง และเหมาะสม
กับสภาพปญหา และ
ความตองการจําเปน
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
2. นําผลการแกปญหา 2. นําผลการแกปญหา
หรือการพัฒนาการ
หรือการพัฒนา
เรียนรูของผูเรียนไปใช การเรียนรูของผูเรียน
ไปใช

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
2. นําผลการแกปญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช
3. ใหคําแนะนําในการ
ใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัย
เพื่อแกปญหา และ
หรือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน

ระดับ 5
2. นําผลการแกปญหา
หรือการพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียน
หรือผลการวิจัยไปใช
3. เปนผูนําและให
คําแนะนําในการใช
กระบวนการวิจัย หรือ
ดําเนินการวิจัยในการ
สรางองคความรูใหม
เพื่อแกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน
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ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ที่สงเสริม สนับสนุน และ
ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนศึกษา แสวงหาความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และคนพบคําตอบ
ดวยตนเอง
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริม และเอื้อตอการเรียนรู กระตุนความสนใจใฝรู
ใฝศึกษา อบรมบมนิสัย ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค คานิยมที่
ดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางแรงบันดาลใจ และเสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข
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ตัวชี้วัด
ดานที่ 2
ดานการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน

ระดับ 1
[ ]
1. จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนมีความ
ปลอดภัย
และมีความสุข

ระดับคุณภาพ
ะดับ 2
ระดับ 3
[ ]
[ ]
1. ผูเรียนมีสวนรวม
1. ผูเรียนมีสวนรวม
ในการจัสภาพแวดลอม อยางสรางสรรคในการ
บรรยากาศที่เอื้อตอ
จัดสภาพแวดลอม
การเรียนรู มีความ
บรรยากาศที่เอื้อตอ
ปลอดภัย
การเรียนรู มีความ
และมีความสุข
ปลอดภัยและมีความสุข

2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด
มีทักษะชีวิต และ
ทักษะการทํางาน

2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด
มีทักษะชีวิต และ
ทักษะการทํางาน

2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด
มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
1. ผูเรียนและผูที่
เกี่ยวของมีสวนรวมอยาง
สรางสรรค
ในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู มีความ'
ปลอดภัยและมีความสุข
2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด
มีทักษะชีวิต และทักษะ
การทํางาน

ระดับ 5
[ ]
1. ผูเรียนและผูที่
เกี่ยวของมีสวนรวม
อยางสรางสรรค
ในการจัด
สภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมี
ความสุข
2. สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด
มีทักษะชีวิต และ
ทักษะการทํางาน
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ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
3. อบรมบมนิสัย
3. อบรมบมนิสัย
3. อบรมบมนิสัย
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ จริยธรรม คุณลักษณะ จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม อันพึงประสงค คานิยม อันพึงประสงค คานิยม
ที่ตีงาม ปลูกฝงความ ที่ตีงาม ปลูกฝงความ ที่ดีงาม ปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยอันมี เปนประชาธิปไตยอันมี เปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยทรงเปน
ทรงเปนประมุข
ทรงเปนประมุข
ประมุข
4. เสริมแรงใหผูเรียน
มีความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
3. อบรมบมนิสัย
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ที่ดีงาม ปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. เสริมแรงใหผูเรียน
มีความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ
เกิดแรงบันดาลใจ

ระดับ 5
3. อบรมบมนิสัย
ใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค คานิยม
ที่ดีงาม ปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. เสริมแรงใหผูเรียน
มีความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ
เกิดแรงบันดาลใจ
5. เปนแบบอยางที่ดี
ดานการบริหารจัด
การชั้นเรียน
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2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห
จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียน จัดทํา โครงการและกิจกรรมเซิงสรางสรรคดวยวิธีการที่หลากหลาย เพี่อสงเสริม ปองกัน และแกปญหาของผูเรียน
รายบุคคล
ตัวชี้วัด
2.2 การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
[ ]
[ ]
[ ]
1.รวบรวมขอมูล
1. รวบรวมขอมูล
1. รวบรวมขอมูล
วิเคราะห สังเคราะห วิเคราะห สังเคราะห วิเคราะห สังเคราะห
จัดทําและใช
จัดทําและใช
จัดทําและใช
สารสนเทศของผูเรียน สารสนเทศของผูเรียน สารสนเทศของผูเรียน
ในระบบดูแลชวยเหลือ ในระบบดูแลชวยเหลือ ในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน
ผูเรียน
ผูเรียน
2. มีโครงการและ
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเซิง
จัดกิจกรรมเซิง
สรางสรรคดวยวิธีการ สรางสรรคดวยวิธีการที่
ที่หลากหลายในการ
หลากหลายในการดูแล
ดูแลชวยเหลือผูเรียน ชวยเหลือผูเรียน

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
1. รวบรวมขอมูล
วิเคราะห สังเคราะห
จัดทําและใช
สารสนเทศของผูเรียน
ในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเซิง
สรางสรรคดวยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน

ระดับ 5
[ ]
1. รวบรวมขอมูล
วิเคราะห สังเคราะห
จัดทําและใช
สารสนเทศของผูเรียน
ในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเซิง
สรางสรรคดวยวิธีการ
ที่หลากหลายในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
3. สงเสริม ปองกัน
และแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
3. สงเสริม ปองกัน
และแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ
4. นําไปประยุกตใช
ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกลเคียง
5.เปนแบบอยางที่ดี

ระดับ 5
3. สงเสริม ปองกัน
และแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ
4.นําไปประยุกตใช
ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกลเคียง
5.เปนแบบอยางที่ดี
และเปนผูนํา
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2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชันเรียนหรือประจําวิชา หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนในทุกดานที่ผาน
การวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนประจําชั้นหรือประจําวิชา
ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ระดับ 1
2.3 การจัดทํา
[ ]
ขอมูลสารสนเทศ 1. จัดทําขอมูล
และเอกสารประจํา สารสนเทศและ
ชั้นเรียนหรือ
เอกสารประจํา
ประจําวิชา
ชั้นเรียนหรือประจํา
วิชาอยางเปนระบบ
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน

ระดับ 2
[ ]
1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจํา
ชั้นเรียนหรือประจํา
วิชาอยางเปนระบบ
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน
2. ใชสารสนเทศ
ในการเสริมสราง
และพัฒนาผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
[ ]
1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจําชั้นเรียนหรือ
ประจําวิชา
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน
2. ใชสารสนเทศ
ในการเสริมสราง
และพัฒนาผูเรียน
3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษา
ดานการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[ ]
1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจําชั้นเรียนหรือ
ประจําวิชา
อยางเปนระบบ ถูกตอง
และเปนปจจุบัน
2. ใชสารสนเทศ
ในการเสริมสราง
และพัฒนาผูเรียน
3 ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษา
ดานการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ
4. เปนแบบอยางที่ดี

ระดับ 5
[ ]
1. จัดทําขอมูล
สารสนเทศ
และเอกสารประจํา
ชั้นเรียนหรือประจํา
วิชาอยางเปนระบบ
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน
2. ใชสารสนเทศ
ในการเสริมสราง
และพัฒนาผูเรียน
3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษา
ดานการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ
4. เปนแบบอยางที่ดี
และเปนผูนํา
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ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนา
ตนเองตามแผนอยางเปนระทบ สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน ความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือ
สวนราชการตนสังกัด 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 ทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ตัวชี้วัด
ดานที่ 3
ดานการพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
3.1 การพัฒนา
ตนเอง

ระดับ 1
[
]
จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน
การศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัด

ระดับ 2
[
]
1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน
การศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัด
2. พัฒนาตนเอง
ตามแผน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
[
]
1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตน
สังกัด
2. พัฒนาตนเอง
ตามแผน

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
[
]
1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตน
สังกัด
2. พัฒนาตนเอง
ตามแผน

ระดับ 5
[
]
1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองที่สอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน
การศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัด
2. พัฒนาตนเอง
ตามแผน
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
3. นําความรู
ความสามารถและทักษะ
ที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัด
การเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพผูเรียน

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
3. นําความรู
ความสามารถ และ
ทักษะที่ไดจากการ
พัฒนาตนเอง มาพัฒนา
นวัตกรรมการจัด
การเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพผูเรียน
4. สรางองคความรูใหม
ที่ไดจากการพัฒนา
ตนเอง
5. เปนแบบอยางที่ดี

ระดับ 5
3. นําความรู
ความสามารถและ
ทักษะที่ไดจาก
การพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู
ที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน
4. สรางองคความรู
ใหมที่ไดจาก
การพัฒนาตนเอง
5. เปนแบบอยางที่ดี
และเปนผูนํา
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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
ตัวชี้วัด
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ระดับ 1
1.เขารวมชุมชน
การเรียนรู

ระดับคุณภาพ
ระดับ 2
ระดับ 3
1. เขารวมชุมชน
1. เขารวมชุมชน
การเรียนรู
การเรียนรูทางวิชาชีพ
2. นําองคความรูที่ได 2. นําองคความรูที่ได
จากการเขารวมชุมชน จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจัดการ
ไปใชในการจัดการเรียน
เรียนการสอน
การสอน
3. สรางนวัตกรรมที่ได
จากการจากการเขารวม
ในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
4. สรางเครือขายชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
1. เขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
2. นําองคความรูที่ได
จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจัดการเรียน
การสอน
3. สรางนวัตกรรมที่ได
จากการจากการเขารวม
ในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
4. สรางเครือขายชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ

ระดับ 5
1. เขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
2. นําองคความรูที่ได
จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
ไปใชในการจัด
การเรียนการสอน
3. สรางนวัตกรรมที่ได
จากการจากการเขา
รวมในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
4. สรางเครือขาย
ชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
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ตัวชี้วัด
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3

หลักฐาน รองรอย
ระดับ 4
5. สรางวัฒนธรรม
ทางการเรียนรูใน
สถานศึกษา
6. เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่สงผล
ตอเพื่อนรวมวิชาชีพ
7. เปนแบบอยางที่ดี

ระดับ 5
5. สรางวัฒนธรรม
ทางการเรียนรูใน
สถานศึกษา
6. เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง
ที่สงผลตอวงวิชาชีพ
7. เปนแบบอยางที่ดี
และเปนผูนํา

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวยแลว
(ลงชื่อ)...........................................................
(...................................................)
ตําแหนง .............................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูล ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่จากการปฏิบัติหนาที่และ
เอกสารหลักฐานแลว เห็นวา
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(..........................................................) (.....................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ
(.....................................................)
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .............
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ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่และเอกสารหลักฐานแลว เห็นวา
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................
(.........................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหสมุทร
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ..............

