
 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ -  หน้า 1 ) 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
ตอนที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตําแหน่ง (60 คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวชี้วัด และด้านที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวชี้วัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่
คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ คะแนน  
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนน
เต็ม 60 คะแนน 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน / ร่องรอย 
๑. ด้านการจัดการเรียนรู้   
   ๑.๑ สร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้อง กับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร เพื่อให้ผูเ้รียน
ได้พัฒนาสมรรถนะและ การเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการปรับ
ประยุกต์ ใหส้อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น  

ระดับ 1 มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู ้
 
ระดับ 2 มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
 
ระดับ 3 มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรยีนรู้
ตามศักยภาพ 
 
ระดับ 4 มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรยีนรู้
ตามศักยภาพ โดยมีการปรับประยกุต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน
และท้องถิ่น 
 

1. ตารางการวิเคราะห ์
มาตรฐานตัวช้ีวัดและ 
ผลการเรยีนรู ้
2. โครงสร้างรายวิชา  
3. ประมวลรายวิชา 
4. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้  
5. บันทึกการนิเทศการสอน  
6. แผนการจัดการเรยีนรู้อย่าง
น้อย ๑ แผน  
7. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (เช่น แบบประเมิน
หลักสตูร แบบประเมินหน่วย
การเรยีนรู้ ฯลฯ) 
 

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะประจำ

ระดับ 1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

1. ประมวลรายวิชา 
2. โครงสร้างรายวิชา  
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ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ -  หน้า 2 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน / ร่องรอย 
วิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร 
โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคลอ้ง
กับบริบท ของสถานศึกษา ผู้เรยีน 
และท้องถิ่น 

ระดับ 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผูเ้รียนมคีวามรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ำคัญ 
ตามหลักสูตร 
 
ระดับ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผูเ้รียนมคีวามรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ำคัญ 
ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยกุต์ 
ให้สอดคล้องกับบรบิทของสถานศกึษา 
และผูเ้รียน  
 
ระดับ 4 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผูเ้รียนมคีวามรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ำคัญ 
ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยกุต์ 
ให้สอดคล้องกับบรบิทของสถานศกึษา 
ผู้เรยีน และท้องถิ่น 
 

3. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
อย่างน้อย 1 แผน 
4. บันทึกหลังแผนทีส่อดคล้อง
กับแผนการจดัการเรียนรู ้
5. บันทึกการนิเทศการสอน 
6. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (เช่น แบบประเมิน
โครงสร้างรายวิชา)  

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริม ผูเ้รียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน 
ร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ ความแตกต่างของ
ผู้เรยีน  

ระดับ 1 มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู ้
 
ระดับ 2 มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้และส่งเสริมผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
ระดับ 3 มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้และส่งเสริมผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรยีนรู้และทำงานร่วมกนั 
 
ระดับ 4 มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้และส่งเสริมผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรยีนรู้และทำงานร่วมกนั โดยมีการ
ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ของผู้เรียน 
 

1. นิเทศการสอน/แบบนิเทศ  
2. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
อย่างน้อย 1 แผน 
3. บันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับแผนฯ  
4. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
 

   ๑.๔ สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความแตกต่าง ของ

ระดับ 1 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู ้
 

1. นิเทศการสอน/แบบนิเทศ  
2. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
อย่างน้อย 1 แผน 
3. สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม
แหล่งเรียนรู ้
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ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ -  หน้า 3 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน / ร่องรอย 
ผู้เรยีน และทำใหผู้้เรยีนมีทักษะการ
คิดและ สามารถสร้างนวัตกรรมได ้
 

ระดับ 2 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
 
ระดับ 3 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยม ี
การปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรยีน 
 
ระดับ 4 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการ
ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้างนวัตกรรมได ้
 

4. บันทึกหลังแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนฯ 
5. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (เช่น แบบประเมิน
สื่อ)  

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน การ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
 

ระดับ 1 มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 
ระดับ 2 มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
 
ระดับ 3 มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม และ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
 
ระดับ 4 มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม และ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

1. นิเทศการสอน/แบบนิเทศ 
๒. วิธีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๓. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู ้

มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรยีน 
 

ระดับ 1 มีการศึกษา ข้อมูลการเรยีนรู ้
 
ระดับ 2 มีการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
ข้อมูลการเรียนรู ้
 
ระดับ 3 มีการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห ์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้ 
 
ระดับ 4 มีการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห ์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 

1. บันทึกหลัง 
แผนการจดัการเรียนรู ้
2. PLC  
3. วิจัยในช้ันเรียน 
๔. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
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ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ -  หน้า 4 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน / ร่องรอย 
   ๑.7 จัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน 

มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิและ
พัฒนาผู้เรียน ให้กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ 
การเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะดา้น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
 

ระดับ 1 มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมผู้เรียน 
 
ระดับ 2 มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 
 
ระดับ 3 มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดกระบวนการคดิ 
 
ระดับ 4 มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดกระบวนการคดิ ทักษะ
ชีวิตทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และ 
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ 
เทคโนโลย ี
 

๑. นิเทศการสอน 
๒. ภาพกิจกรรม 
๓. บันทึกหลัง 
แผนการจดัการเรียนรู ้
๔. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

   ๑.8 อบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม  
 

ระดับ 1 มีการอบรมบ่มนิสยัของผู้เรยีน 
 
ระดับ 2 มีการอบรมบ่มนิสยัของผู้เรยีน ให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม 
 
ระดับ 3 มีการอบรมบ่มนิสยัของผู้เรยีน ให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์  
 
ระดับ 4 มีการอบรมบ่มนิสยัของผู้เรยีน ให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทย 
ที่ดีงาม 
 

๑. แผนการจัดการเรยีนรู้และ
บันทึกหลังแผนที่สอดคล้องใน
การอบรมบม่นิสัยนักเรียน 
๒. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
๓. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
๔. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้  
   ๒.๑ จัดทำข้อมลู
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการจัดทำข้อมลูสารสนเทศของ
ผู้เรยีนและรายวิชา เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรยีนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ระดับ 1 มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีน 
 
ระดับ 2 มกีารจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีน และรายวิชา  
 
ระดับ 3 มกีารจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีน และรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 
ระดับ 4 มกีารจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีน และรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรยีนรู้ และพัฒนาผูเ้รียน 
 

๑. ข้อมูลสารสนเทศของ 
ผู้เรยีนและรายวิชา 
๒. บันทึกคะแนน 
๓. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน / ร่องรอย 
   ๒.๒ ดำเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความ
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
 

ระดับ 1 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 
ระดับ 2 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล 
 
ระดับ 3 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
ระดับ 4 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา 
ผู้เรยีน 
 

1. รายงานเอกสาร SDQ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
2. รายงานเอกสารเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
3. รายงานเอกสารโฮมรูม 
๔. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

ระดับ 1 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 
ระดับ 2 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู้ ทางวิชาการ  
 
ระดับ 3 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู้ ทางวิชาการและงาน   
อื่น ๆ ของสถานศึกษา 
 
ระดับ 4 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู้ ทางวิชาการและงาน   
อื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. คำสั่งโรงเรยีน 
2. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรยีน 

ระดับ 1 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
 
ระดับ 2 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย 
 
ระดับ 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ 
 
ระดับ 4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

๑. รายงานเอกสารเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
๒. รายงานเอกสารโฮมรูม 
๓. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน / ร่องรอย 
๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ  
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพครู
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน 
 

ระดับ 1 มแีผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
 

ระดับ 2 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 
 

ระดับ 3 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหา 
 

ระดับ 4  มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหาและ
วิธีการสอน 
 

1 แฟ้มเอกสาร หลักฐาน การ
พัฒนาตนเอง เช่น  
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN) 
2. วุฒิบัตรเกียรติบัตร 
3. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับ 1 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
 

ระดับ 2 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ระดับ 3 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำไปใช้ในการจัดการเรยีนรู ้
 

ระดับ 4 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้และพฒันาการ
จัดการเรียนรู ้
 

1. แบบบันทึกกิจกรรม PLC  
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วม
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 
3. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับ 1 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
 

ระดับ 2 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับ 3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ พัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
 

ระดับ 4 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้พัฒนาคณุภาพผู้เรียน
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู ้
 

๑. แฟ้มเอกสารหลักฐาน การ
พัฒนาตนเอง 
(สรุปการไปราชการ/อบรม/
ประชุม/สัมมนา) 
2. วุฒิบัตร, เกยีรตบิัตร 
3. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเปน็ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน  (๒๐ คะแนน)  
 คำชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ รายการละ ๑๐ คะแนน         
โดยมรีะดบัการประเมินและเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง  
  เกณฑ์การให้คะแนน  
 ๑) การประเมินตอนที่ ๒ กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ และระดับ ๑ ในแต่ล
ระดับคณุภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนเต็ม ๒๐ 

๔ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๓ ๗.๕๐ ๑๕.๐๐ 
๒ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ 
๑ ๒.๕๐ ๕.๐๐ 

 ๒) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 

รายการประเมิน รายละเอียด หลักฐาน/ร่องรอย 
๑. วิธีดำเนินการ (๒๐ คะแนน) 
   พิจารณาจากการดำเนินการที่ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัตทิี่
คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (๒๐ คะแนน) 
   ๒.๑ เชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)  
       พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน 
ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

 
การบรรลุเปา้หมายเชิงปริมาณไดค้รบถ้วน 
ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

1. แบบข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) 
2. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     ๒.๒ เชิงคุณภาพ (๑๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

การบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพไดค้รบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพ
ผู้เรยีนไดต้ามข้อตกลง 

1. แบบข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) 
2. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คะแนนรวม   
แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการ
พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

  

 

คะแนนประเมนิ = คะแนนรวม x ๒๐ 
                         ๔๐ 


