
 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ – 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 สร ้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

ริเริม่ พัฒนารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ ใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด หรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น 
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรยีนได้พัฒนา
สมรรถนะ และการเรียนรู้เตม็ตาม
ศักยภาพ ส่งผลให้คณุภาพการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสตูร 

ระดับ 1  ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการ 
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสตูร
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
ระดับ 2 ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสตูร
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรูเ้ต็มตามศักยภาพ 
 
ระดับ 3 ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสตูร
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรูเ้ต็มตามศักยภาพ ส่งผลใหคุ้ณภาพการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
 

1. ตารางการวิเคราะห ์
มาตรฐานตัวช้ีวัดและ 
ผลการเรยีนรู ้
2. โครงสร้างรายวิชา  
3. ประมวลรายวิชา 
4. แบบประเมิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
5. การนิเทศการสอน  
6. แผนการจัดการ 
เรียนรู้อย่างน้อย 1 แผน 
7. ร่องรอย/หลักฐาน 
การเป็นแบบอย่าง 
ในการสร้างหรือ 
พัฒนาหลักสตูร 
๘. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
แบบประเมินหลักสูตร 
แบบประเมินหน่วยการ
เรียนรู้ ฯลฯ) 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
ระดับ 4  ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสตูร
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรูเ้ต็มตามศักยภาพ ส่งผลใหคุ้ณภาพการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างท่ีดี ใน
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

ริเริม่ คิดค้น การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ให้
สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่
สำคัญ ตามหลักสตูร มีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์ความรูด้้วยตนเอง 
และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 
 

ระดับ 1 ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู ้
ให้สูงข้ึน 
 
ระดับ 2 ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ำคญัตาม
หลักสตูร 
 
ระดับ 3 ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ำคัญ 
ตามหลักสูตร มีกระบวนการคดิและค้นพบ 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
ระดับ 4 ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ำคญัตาม
หลักสตูร มีกระบวนการคิดและคน้พบองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และสรา้งแรงบันดาลใจ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้
 

1. ประมวลรายวิชา 
2. โครงสร้างรายวิชา  
3. แผนการจัดการ 
เรียนรู้อย่างน้อย 1 แผน 
4. บันทึกหลังแผน 
ที่สอดคล้องกับ 
แผนการจดัการเรียนรู ้
5. แบบนิเทศ 
6. หลักฐานร่องรอยการ 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
ในการจัดการเรียนรู ้
๗. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
   ๑.๓ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนา
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน 
ร่วมกัน มีกระบวนการคดิและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นแบบอยา่งที่ดีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ระดับ 1 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
นวัตกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู ้
ระดับ 2 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
นวัตกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู้ ทำ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และทำงานร่วมกัน 
 
ระดับ 3 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
นวัตกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู้ ทำ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และทำงานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
ระดับ 4 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
นวัตกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู้ ทำ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และทำงานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นแบบอยา่งที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
 

1. นิเทศการสอน/ 
แบบนิเทศ  
2. แผนการจัดการ 
เรียนรู้อย่างน้อย 1 แผน 
3. บันทึกหลังแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่ 
สอดคล้องกับแผนฯ  
4. หลักฐาน/ร่องรอย 
การเป็นแบบอย่าง 
ในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู ้
๕.ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

   ๑.๔ สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถแก้ไขปญัหาในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และทำใหผู้้เรยีนมี
ทักษะการคิดและสามารถสรา้ง
นวัตกรรมได ้และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

ระดับ 1 มีการริเริ่ม คดิค้น และหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
 
ระดับ 2 มีการริเริ่ม คดิค้น และหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรยีนรู้ของผู้เรียน และทำ
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด 
 
ระดับ 3 มีการริเริ่ม คดิค้น และหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรยีนรู้ของผู้เรียน และทำ
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และสามารถสรา้ง 
นวัตกรรมได ้
 
ระดับ 4 มีการริเริ่ม คดิค้น และหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้

1. นิเทศการสอน/ 
แบบนิเทศ  
2. แผนการจัดการ 
เรียนรู้อย่างน้อย 1 แผน 
3. สื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างหรือ
พัฒนา 
4. บันทึกหลังแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแผนฯ 
5. หลักฐานร่องรอยการ 
เป็นแบบอย่างในการ 
สร้างหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู ้
๖. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 



 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ – หน้า 4 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรยีนรู้ของผู้เรียน และทำ
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และสามารถสรา้ง 
นวัตกรรมได้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้
 

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูต้ามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
และนำผลการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู ้

ระดับ 1 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
 
ระดับ 2 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู ้
 
ระดับ 3 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู ้
และนำผลการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรยีนรู้เพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 
 
ระดับ 4 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู ้
และนำผลการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรยีนรู้ เพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
 

1. นิเทศการสอน/ 
แบบนิเทศ 
2. วิธีการวัดและ 
ประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
3. หลักฐานร่องรอยการ 
เป็นแบบอย่างในการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู ้
๔. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรยีน และนำผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แกไ้ข
ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้สูงข้ึน และเป็นแบบอยา่งที่ดี ใน
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

ระดับ 1 มีการริเริ่ม คดิค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 
ระดับ 2 มีการริเริ่ม คดิค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีน 
 
ระดับ 3 มีการริเริ่ม คดิค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีน 

1. บันทึกหลัง 
แผนการจดัการเรียนรู ้
2. PLC  
3. วิจัยในช้ันเรียน 
๔. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 
ระดับ 4 มีการริเริ่ม คดิค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีน 
และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างท่ีดี
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์มาใช้
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
การเรยีนรู ้
 

   ๑.7 จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรยีน 

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนาการจัด
บรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่างผู้เรยีนเป็น
รายบุคคล สามารถแก้ไขปญัหาการ
เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน ให้เกดิ
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะ
การทำงาน ทักษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผูเ้รียน 
 
 
 

ระดับ 1 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนาการจัด 
บรรยากาศที่เหมาะสมในด้านการจัดการ
เรียนรู ้
 
ระดับ 2 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนาการจัด 
บรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
แตกต่างผู้เรียนเป็นรายบคุคล สามารถแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ และสรา้งแรงบันดาลใจ 
 
ระดับ 3 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนาการจัด 
บรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
แตกต่างผู้เรียนเป็นรายบคุคล สามารถแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ และสรา้งแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้เกดิกระบวนการ
คิด ทักษะชีวิตทักษะการทำงาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลย ี
 
ระดับ 4 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนาการจัด 
บรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
แตกต่างผู้เรียนเป็นรายบคุคล สามารถ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาล
ใจ ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้เกดิ
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิตทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ทกัษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผูเ้รียน 
 

๑. นิเทศการสอน 
๒. ภาพกิจกรรม 
๓. บันทึกหลัง 
แผนการจดัการเรียนรู ้
๔. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
   ๑.8 อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรยีน 

มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม โดยคำนึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีนได้ และเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การอบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
 
 
 

ระดับ 1 มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
 
ระดับ 2 มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 
โดยรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนารูปแบบการ
ดำเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
 
ระดับ 3 มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม โดยรเิริ่ม 
คิดค้น และพัฒนารูปแบบการดำเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่าง 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไข 
ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียนได ้
 
ระดับ 4 มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม โดยรเิริ่ม 
คิดค้น และพัฒนารูปแบบการดำเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่าง 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไข 
ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียนได้ และเป็น 
แบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผูเ้รียน 

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู้และบันทึกหลัง
แผนที่สอดคล้องในการ
อบรมบ่มนสิัยนักเรียน 
๒. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
๓. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
๔. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดทำข้อมลู
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการจดัทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา โดยมีข้อมลู
เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรยีนรู้ แก้ไขปญัหา
และพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และเปน็
แบบอย่างท่ีดี 
 
 

ระดับ 1 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการจดัทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบนั 
 
ระดับ 2 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการจดัทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบนัเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู ้
 
ระดับ 3 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการจดัทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบนัเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูแ้ก้ไขปัญหา
และคณุภาพผู้เรยีน 
 

๑. ข้อมูลสารสนเทศของ 
ผู้เรยีนและรายวิชา 
๒. บันทึกคะแนน 
๓. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
ระดับ 4 มีการริเริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการจดัทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบนัเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูแ้ก้ไขปัญหา
และคณุภาพผู้เรยีนและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

   ๒.๒ ดำเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความ
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปญัหาผู้เรยีน และ
ริเริม่โครงการหรือจดักิจกรรมเชิง
สร้างสรรคด์้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

ระดับ 1 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล 
 
ระดับ 2 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาผูเ้รียน 
 
ระดับ 3 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาผูเ้รียน และริเริม่โครงการหรือจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคด์้วยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
 
ระดับ 4 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาผูเ้รียน และริเริม่โครงการหรือจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคด์้วยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

1. รายงานเอกสาร 
SDQระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. รายงานเอกสาร 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. รายงานเอกสาร 
โฮมรูม 
๔. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการ และงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 
 
 

ระดับ 1 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงาน
อื่น ๆของสถานศึกษา 
 
ระดับ 2 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงาน
อื่น ๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ระดับ 3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงาน
อื่น ๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยม ี
การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการ
ดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ระดับ 4 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงาน
อื่น ๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยม ี

1. คำสั่งโรงเรยีน 
2. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
การพัฒนารูปแบบหรือแนวทาง 
การดำเนินงานให้มปีระสิทธิภาพสงูขึ้น และ 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

ระดับ 1 การประสานความร่วมมอืกับ
ผู้ปกครองภาคเีครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 
 
ระดับ 2 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาผูเ้รียน 
 
ระดับ 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาผูเ้รียนและพัฒนา 
ผู้เรยีน 
 
ระดับ 4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาผูเ้รียนและพัฒนา 
ผู้เรยีน และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

๑. รายงานเอกสาร 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๒. รายงานเอกสาร 
โฮมรูม 
๓. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ  
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพครู
และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

ระดับ 1 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 
 
ระดับ 2 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหา 
 
ระดับ 3 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหาและ
วิธีการสอน 
 
ระดับ 4  มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหาและ
วิธีการสอนและเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 
 

1 แฟ้มเอกสาร 
หลักฐาน การพัฒนา
ตนเอง เช่น  
แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) 
2. วุฒิบัตรเกียรติบัตร 
3. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
   ๓.๒ มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

ระดับ 1 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
 

ระดับ 2 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ระดับ 3 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหา 
 

ระดับ 4 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
 

1 แฟ้มเอกสาร 
หลักฐาน การพัฒนา
ตนเอง เช่น  
แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) 
2. วุฒิบัตรเกียรติบัตร 
3. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ   
ที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีผลต่อคณุภาพผู้เรยีน และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

ระดับ 1 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน 
 
ระดับ 2 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้และคณุภาพผู้เรยีน 
 
ระดับ 3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ พัฒนาคณุภาพผู้เรียนทีม่ี
ผลต่อคณุภาพผู้เรียน 
 
ระดับ 4 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้พัฒนาคณุภาพผู้เรียน
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอยา่งที่ด ี
 

๑. แฟ้มเอกสาร
หลักฐาน การพัฒนา
ตนเอง 
(สรุปการไปราชการ/
อบรม/ประชุม/สัมมนา) 
2. วุฒิบัตร, เกยีรตบิัตร 
3. ร่องรอยหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

คะแนนรวม   
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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 


