
การเตรยีมรับการประเมินและ
การจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) 
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ระดับการปฏิบัติงานที�คาดหวังตามวิทยฐานะ

ครูผูช้ว่ย 

ครู

ครูชาํนาญการ

ครูชาํนาญการพเิศษ

ครูเชี�ยวชาญ

ครูเชี�ยวชาญพเิศษ

ปฏิบัติการ
(Execute and learn)

ปรบัประยุกต์
(Apply and Adapt) 

แก้ไขป�ญหา
(Execute and learn)

รเิริ�ม พัฒนา
(Solve the problem)

คิดค้น ปรบัเปลี�ยน
(Originate andImprove)

สรา้งการเปลี�ยนแปลง
(Create an Imact)

สามารถปฏิบัติงานและ
เรียนรูจากการปฏิบัติได
ตามมาตรฐานตําแหนง

และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

สามารถปรับประยุกต
การเรียนรูและปฏิบัติงาน

จนปรากฏผลลัพธกับ
ผูเรียนไดตามมาตรฐาน
ตําแหนงและปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สามารถจัดการแกไข
ปญหาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู
ของผูเรียนและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สามารถริเริ่มพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู

ของผูเรียนจนปรากฏผล
เชิงประจักษและ
ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

สามารถคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมและปรับเปลี่ยน

การเรียนรูจนทําให
คุณภาพผูเรียนสูงขึ้น 
และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ
เปนแบบอยางท่ีดีและ

ใหคําปรึกษาอื่น

สามารถคิดคนพัฒนา
นวัตกรรม เผยแพร

และขยายผลจนนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง 
และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เปนแบบอยางท่ีดี 
ใหคําปรึกษาผูอื่น

 และเปนผูนําในวิชาชีพ



การเตรยีมรบัการประเมนิ PA
เมื�อสิ�นป�งบประมาณ

และขอมแีละเลื�อนวิทยฐานะ

ครูทุกคน ทกุตําแหน่ง ครูที�ขอมแีละเลื�อนวิทยฐานะ

ต้องมแีละปฏิบติัเพื�อรบัการประเมนิ PA หลักฐานเพิ�มเติมทกุวิทยฐานะ

รายวิชา หนวย และกําหนดการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูตามประเด็นทาทาย

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
การกําหนดสื่อและแหลงเรียนรู
การวัดและประเมินผล
(ความรู  ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามหลักสูตร)

บันทึกผลหลังสอนตามประเด็นทาทาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามประเด็นทาทาย

เกิดผลงานและชิ้นงานนักเรียนที่เกิดจากกิจกรรม

การรวมและหรือเปนผูนํา PLC ตามประเด็นทาทาย

- การพัฒนาแผนฯ กิจกรรมการสอน และอื่นๆ

- การติดตามดูแลนักเรียนจากปญหาที่สอน

- ประสานงานครูและผูปกครองแกปญหาการสอน

เลือกแผนการจัดการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด

บันทึกคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผน

บันทึกคลิปสภาพปญหาท่ีมาและแรงบันดาลใจ

บันทึกผลลัพธการเรียนรู
คลิปกิจกรรมการเรียนรู
บันทึกผลหลังสอน
ภาพถายหลังสอน

หลักฐานเพิ�มเติม วิทยฐานะเชี�ยวชาญ

หลักฐานเพิ�มเติม วิทยฐานะเชี�ยวชาญพิเศษ

รายงานนวัตกรรมหรือวิจัย

รายงานนวัตกรรมหรือวิจัย



ขั�นตอนในการเตรยีมประเมนิวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA)

 จดัทําขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA1) เสนอใหผู้อํ้านวยการ ลงนาม (ทกุป�งบประมาณ)01  

02 

03  

04  

05  

ผู้อํานวยการทําหนังสือคําสั�งแต่งตั�งกรรมการกลั�นกรอง PA1 ก่อนนาํไปให้ ผู้อํานวยลงนาม

คุณครูจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้เป�นไปตามที�ทําข้อตกลงในการพัฒนางานไว้ (ประเด็นท้าทาย)

ผู้อํานวยทําหนังสือแต่งตั�งกรรมการประเมิน PA1 คํานึงถึงความเหมาะสมตามบรบิทโรงเรยีน

คณะกรรมการ PA เข้าประเมินการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามบรบิทจรงิ (PA2, PA3)

06  ผู้อํานวยการนาํผลการประเมิน PA เข้าระบบ DPA ทุกป�งบประมาณ



กรรมการประเมิน  (PA)

กรรมการประเมิน (PA)
จํานวน 3 คน

 

ผูอํานวยการสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก หรือเคยเปนศึกษานิเทศก
(ไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ) 

ครูผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา
(ไมต่ํากวา ผูชวยศาสตราจารย) 

ครูผูสอนจากสถานศึกษาอ่ืน
(ไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ) 

ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา
(มีความรู เหมาะสม) 

ประธาน

คุณสมบัติ
กรรมการ 2 คน

การแต่งตั�งกรรมการ ฯ โดยคํานึงถึง
        วิชา / สาขากลุ่มสาระ
         จํานวนข้าราชการครู
         บริบทของสถานศึกษา



ระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ตําแหน่งครู
และข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

ครูทกุคนดําเนินการจัดทํา 
PA 1/ส

ทกุป�งบประมาณ

 
เสนอผูอํ้านวยการสถานศกึษา

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
 

ผูอํ้านวยการสถานศกึษา
แต่งตั�งคณะกรรมการประเมิน 3 คน
ผอ.เป�นประธาน + กรรมการ 2 คน

ประเมนิผา่นเกณฑ์
ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน

ไมต่�ากว่า  70 %

PA 1/ส

PA 2/ส

PA 3/ส

DPA 

ผูอํ้านวยการ
บนัทึกขอ้มลูลงระบบ DPA

PA 1/ส  แบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (ครู)
PA 2/ส  แบบประเมนิผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง  
              (กรรมการ)
PA 3/ส  แบบสรุปผลการประเมินการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
               (สาํหรบักรรมการประเมนิ PA)



เช็ครอบท่ี 1
ประเมินโดยผูบังคับบัญชาเพ่ือดู progress

และเพ่ือประกอบการพิจารณา เล่ือนเงินเดือน (เมษายน)
 

หมวดที� ๖
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
เพื�อดํารงไว้ซึ�งความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญการหรือความเชี�ยวชาญ

ในตําแหน่งและวิทยฐานะที�ได้รับการบรรตุแต่งตั�ง

1. ทําข้อตกลง PA เสนอ ผอ.ทุกป�งบประมาณ เพื�อเห็นชอบ

2. ครูทุกคน ประเมินผลการพัฒนางานตามการทําข้อตกลง PA
     ทุกรอบการประเมิน (ใช้ผลประกอบการเลื�อนขั�นเงินเดือน)

3. ต้องผา่นเกณฑ์ โดยได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
    ไมต่�ากว่า 70%

4. ถ้าไมผ่า่นเกณฑ์ ผอ.แจ้งให้ครูทราบ แต่ถือว่าไมผ่า่น
    การประเมนิการคงวิทยฐานะ ใหดํ้าเนินการตาม 
    มาตรา 55  วรรค 2 ต่อไป

ต้ังเปาหมาย
คร้ังเดียวตอป

เช็ครอบท่ี 2
ส้ินปงบประมาณ

กรรมการมาประเมิน
 



การพิจารณาข้อตกลงในการพัฒนางานครู (PA) 
ของ ผู้อํานวยการสถานศึกษา

เป�นผลลัพธ์การเรยีนรูข้องผู้เรยีนหรอืไม่

สะท้อนความคาดหวังของตําแหน่งวิทยฐานะหรอืไม่

สอดคล้องกับเป�าหมายบรบิทของสถานศกึษา และนโยบาย
ของสว่นราชการและกระทรวงศกึษาธิการหรอืไม่

ความรู้

ทักษะ

สมรรถนะ

คณุลักษณะ

ผูอํ้านวยการสถานศกึษา
พจิารณา PA 

ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ



วิธีการประเมินของคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

แนวทาง
การพจิารณา

ระดับความคาดหวังของตําแหน่งและวิทยฐานะ

การสอนจรงิในห้องเรยีน

ผลงาน หรอื ชิ�นงาน ของผู้เรยีน

ตามแบบที� กคศ.กําหนด

สงัเกตการสอน

ทักษะการจัดการเรยีนรู้

การจัดชั�นเรยีน

การใชส้ื�อ / นวัตกรรม / เทคโนโลยี

บรรยากาศชั�นเรยีน

พฤติกรรมของผูเ้รยีน

ผลลัพธ์ของผูเ้รยีน
ครูไมต้่องจัดทําแฟ�มเอกสารขึ�นใหม่



ระดับการปฏิบัติที�คาดหวัง
ตามมาตรฐานตําแหน่งและวิทยฐานะ

 



คศ.1

คศ.2

คศ.3

คศ.4

1.ด้านการจัดการเรยีนการสอน

1.1  สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
      สรางและหรือพัฒนาหลักสูตรโดย จัดทํารายวิชา
และหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรูตามหลักสูตร ให
ผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพ

    มีการจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด
หรือผล การเรียนรูตามหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาผูเรียนและทองถ่ิน 

   มีการจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดหรือ
ผลการเรียนรูตามหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
โดยมีการพัฒนารายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
ผูเรียนและทองถ่ิน และสามารถแกไขปญหาในการจัดการเรียนรูได

   ริเร่ิม พัฒนารายวิชาและหนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด หรือ
ผลการเรียนรู ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถ่ิน สามารถแกไขปญหา ในการ
จัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรูเต็มตามศักยภาพสงผลใหคุณภาพ
การจัดการเรียนรูสูงข้ึน และเปนแบบอยางท่ีดี ในการสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร

   ริเร่ิม คิดคน พัฒนารายวิชาและหนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถ่ิน เพ่ือแกไขปญหาในการ
จัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ สงผลใหคุณภาพ
การจัดการเรียนรูสูงข้ึน เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนในการสรางและหรือ
พัฒนาหลักสูตร

ลักษณะงานที�ปฏิบัติ



คศ.1

คศ.2

คศ.3

คศ.4

1.ด้านการจัดการเรยีนการสอน

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู 
     ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะประจํา
วิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ี
สําคัญ ตามหลักสูตร

   เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค
และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลอง กับบริบทของสานศึกษา 
ผูเรียน และทองถ่ิน

    เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค
และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู ท่ีสามารถแกไขปญหาในการ
จัดการเรียนรู ทําใหผูเรียน มีกระบวนการคิดและคนพบองคความรูดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจ

   ริเร่ิม คิดคน การออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถแกไขปญหาและ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา
คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและคนพบองคความรู
ดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจ และเปนแบบอยางท่ีดี ในการออกแบบการจัดการเรียนรู

   ริเร่ิม คิดคน ปรับเปล่ียน การออกแบบการจัด การเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถแกไข
ปญหา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน เพ่ือใหผูเรียน มีความรู ทักษะ คุณลักษณะ
ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและคนพบ
องคความรูดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจ เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถ ใหคําปรึกษากับผูอ่ืน 
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู
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1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
     จัดกิจกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู และสงเสริมผูเรียนไดพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรูและทํางานรวมกัน

   มีการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู
และทํางานรวมกัน โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน 

   มีการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรูและ
ทํางานรวมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสามารถแกไขปญหา ในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียน
มีกระบวนการคิดและคนพบ องคความรูดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจ

   มีการริเร่ิม คิดคน และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู สามาร แกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน และทําใหผูเรียนมีทักษะการคิด และสามารถ
สรางนวัตกรรมได และเป นแบบอยางท่ีดีในการสราง และหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง
เรียนรู

   มีการริเร่ิม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสามารถแกไขปญหา
ในการจัด การเรียนรู ทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู และทํางานรวมกัน มีกระบวนการคิด
และคนพบองคความรู ดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจ เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถ ใหคําปรึกษา
กับผูอ่ืนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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1.4  สรางและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู 
       สรางและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู ท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
ใหผูเรียนมีทักษะการคิดและสามารถสรางนวัตกรรมได

   มีการสรางและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
โดยมีการปรับประยุกต ใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน และทําใหผูเรียน มีทักษะการคิดและ
สามารถสรางนวัตกรรมได

   มีการสรางและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู สามารถแกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน และทําใหผูเรียนมีทักษะการคิด 
และสามารถสรางนวัตกรรมได

   มีการริเร่ิม คิดคน และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู สามารถแกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน และทําใหผูเรียนมีทักษะการคิด และ
สามารถสรางนวัตกรรมได และเปนแบบอยางท่ีดีในการสราง และหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหลงเรียนรู

   มีการริเร่ิม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรู สามารถแกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน และทําใหผูเรียน มีทักษะการคิดและ
สามารถสรางนวัตกรรมได เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนในการสรางและหรือ
พัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
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1.5  วัดและประเมินผลการเรียนรู
       วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง

   มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการ ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง

   มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการ ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง และนําผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู มาใชแกไขปญหาการจัดการเรียนรู

   มีการริเร่ิม คิดคน และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู
มาใชแกไขปญหาการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง และเปนแบบอยางท่ีดี
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู

   มีการริเร่ิม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน รูปแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และนําผล การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู มาใชแกไขปญหาการจัด การเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง เปนแบบ
อยางท่ีดีและสามารถ ใหคําปรึกษากับผูอ่ืน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
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1.6  ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู
      

   มีการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน

    มีการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน
และนําผลการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาใชแกไขปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู

   มีการริเร่ิม คิดคน วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียน และนําผลการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาใชแกไขปญหา หรือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน และเปนแบบอยางท่ีดีในการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกไขปญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู

   มีการริเร่ิม คิดคน วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน และนําผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยมาใช แกไขปญหาหรือพัฒนา ปรับเปล่ียน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน เปนแบบอยางท่ีดี และ
สามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนในการ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู
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1.7  จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
      จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ
ส่ือ เทคโนโลยี

   มีการจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี

   มีการจัดบรรยากาศท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ ความแตกตางผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถ
แกไขปญหา การเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยี

   มีการริเร่ิม คิดคน และพัฒนาการจัดบรรยากาศ ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความแตกตางผูเรียน
เปนรายบุคคล สามารถแกไขปญหาการเรียนรู และสรางแรงบันดาลใจ สงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ 
ดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และเปนแบบอยางท่ีดี ในการจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนเรียนรูและและนวัตกรรมทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี

   มีการริเร่ิม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียนการจัดบรรยากาศ ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความแตกตาง
ผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถแกไขปญหาการเรียนรู และสรางแรงบันดาลใจ สงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนในการ
จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
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1.8  อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน
      การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมความเปนไทย

   มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม
ความเปนไทยท่ีดีงาม

   มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมความเปน
ไทยท่ีดีงาม โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนเปนรายบุคคล และสามารถแกไขปญหาผูเรียนได

   มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมความเปนไทย
ท่ีดีงามโดยริเร่ิม คิดคน และพัฒนารูปแบบการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และสามารถแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนได และเปนแบบอยางท่ีดีในการอบรม
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน

   มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม
ความเปนไทยท่ีดีงาม โดยริเร่ิม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน รูปแบบ การดําเนินการ ท่ีมีประสิทธิภาพ
คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนเปนรายบุคคล และสามารถแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนได
เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถ ใหคําปรึกษากับผูอ่ืนในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี
ของผูเรียน
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2. ด้านการสง่เสรมิและสนับสนุน
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2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา
      เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพผูเรียน

   มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู 
และพัฒนาคุณภาพผูเรียน

   มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา โดยมีขอมูลเปนปจจุบัน เพ่ือใชในการ
สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

   มีการริเร่ิม คิดคน และพัฒนารูปแบบการจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา 
ใหมีขอมูลเปนปจจุบัน เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และเปนแบบอยางท่ีดี

   มีการริเร่ิม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน รูปแบบ การจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา ใหมีขอมูลเปนปจจุบัน เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหา
และพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได
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2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
      ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
โดยใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนรายบุคคลและ
ประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือพัฒนา
และแกปญหาผูเรียน

   มีการใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนรายบุคคล และประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของ 
เพ่ือพัฒนา และแกปญหาผูเรียน

   มีการใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนรายบุคคล และประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของ 
เพ่ือพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียน

   มีการใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนรายบุคคล และประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของ 
เพ่ือพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียน และริเร่ิมโครงการหรือจัดกิจกรรม เชิงสรางสรรคดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน และเปนแบบอยางท่ีดี

   มีการใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนรายบุคคล และประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของ 
เพ่ือพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียน และริเร่ิมโครงการหรือจัดกิจกรรม เชิงสรางสรรคดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได
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2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ 
      ของสถานศึกษา
      รวมปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืนๆของ
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

  รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

   รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

   รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และเปนแบบอยางท่ีดี

   รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถ ใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได
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2.4 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
     ภาคีเครือขายและหรือสถานประกอบการ
      ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
 ภาคีเครือขายและหรือสถานประกอบการ
เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน

 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน

   ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือรวมกันแกไขปญหา
และพัฒนาผูเรียน

   การประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือรวมกัน
แกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน และเปนแบบอยางท่ีดี

   การประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขายและหรือสถานประกอบการ เพ่ือรวมกัน
แกปญหา และพัฒนาผูเรียน เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถ ใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได
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3.1  พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและ
ความรอบรูในเน้ือหาวิชาและวิธีการสอน

       พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครูและความรอบรูในเน้ือหาวิชาและวิธีการสอน

   มีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรูในเน้ือหาวิชาและวิธีการสอน และนําผลการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ มาใชในการจัดการเรียนรูท่ีมีผลตอคุณภาพผูเรียน

   พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรูในเน้ือหาวิชา และวิธีการสอนและเปนแบบอยางท่ีดี

   พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครูและความรอบรูในเน้ือหาวิชา และวิธีการสอน เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถ ใหคําปรึกษา 
กับผูอ่ืนได
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3.2 มีสวนรวม และเปนผูนําในการแลกเปล่ียน
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู

       มีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู

   มีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู

       มีสวนรวม และเปนผูนําในการแลกเปล่ียนเรียนรู ทางวิชาชีพ เพ่ือแกไขปญหาและสรางนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนา การจัดการเรียนรู และเปนแบบอยางท่ีดี

   นําผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพมาใช เพ่ือแกไขปญหา และสรางหรือปรับเปล่ียน
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงข้ึน เปนแบบอยางท่ีดี 
และสามารถ ใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได
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3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู

       นําความรู ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู

   นําความรู ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ท่ีมีผลตอคุณภาพผูเรียน

       นําความรูความสามารถทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพผูเรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ท่ีมีผลตอคุณภาพผูเรียน และเปนแบบอยางท่ีดี

   นําความรู ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู 
ท่ีมีผลตอคุณภาพผูเรียน เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได

ลักษณะงานที�ปฏิบัติ



การประเมินPA1/ส
การประเมนิ PA1/ส  ม ี2 สว่น
               สว่นที�  1  ขอ้ตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานตําแหน่ง (60 คะแนน)
               ด้านที�  2 ขอ้ตกลงในการพฒันางานเพื�อเสนอเป�นประเด็นท้าทาย 
                               ในการพฒันาผลลัพธ์การเรยีนของผูเ้รยีน  (40 คะแนน)
                              (1) วิธกีารดําเนินการใหบ้รรลผุล (20 คะแนน)
                              (2) ผลัพธ์การพฒันาที�คาดหวัง
                                    - เชงิปรมิาณ  (10 คะแนน)
                                    - เชงิคณุภาพ (10 คะแนน)      
       



การประเมินเพื�อขอมีวิทยฐานะหรือเลื�อนวิทยฐานะ

ตามหลักเกณฑ์กําหนดใหม้กีารประเมนิ 2 ด้าน
               ด้านที�  1  ด้านทักษะการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชั�นเรยีน
               ด้านที�  2  ด้านผลลัพธ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน



ห้องเรยีนวิชาสามัญหรอืวิชาพื�นฐาน

      องค์ประกอบการประเมนิ

     การประเมินดานท่ี 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน  แบงเปน 8 ตัวบงช้ี ดังน้ี

      (1) ผูเรียนสามารถเขาถึงส่ิงท่ีเรียนและเขาใจบทเรียน

      (2) ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม

      (3) ผูเรียนไดสรางความรูเองหรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู

      (4) ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู

      (5) ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญจากการเรียนรู

      (6) ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู

      (7) ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศช้ันเรียนท่ีเหมาะสม

      (8) ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง

     การประเมินดานท่ี 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน  แบงเปน 4 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

     (1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครู 

     (2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 

         (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน

     (3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 

         (Cognitive Abilities)  ตามวัยและลักษณะของผูเรียน

     (4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 

         (Cross - functionSkills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน



1 คะแนน เมื�อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ

2 คะแนน เมื�อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ

3 คะแนน เมื�อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั�ง 3 ข้อ

4 คะแนน เมื�อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั�ง 3 ข้อ
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ

5 คะแนน เมื�อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั�ง 3 ข้อ
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั�ง 2 ข้อ

   เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric)

     การประเมินดานท่ี 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน            การประเมินดานท่ี 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน      

เมื�อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ

1 คะแนน เมื�อปฏิบัติได้หรอืปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ

2 คะแนน เมื�อปฏิบัติได้หรอืปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ

3 คะแนน เมื�อปฏิบัติได้หรอืปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ

4 คะแนน เมื�อปฏิบัติได้หรอืปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ

5 คะแนน เมื�อปฏิบัติได้หรอืปรากฏผลชัดเจนทั�ง 5 ข้อ

ตามแบบประเมิน PA 4/ส/สพฐ (สาํหรบักรรมการประเมิน)



  เกณฑ์การตัดสนิ 

 ้                ผูผ้า่นการประเมนิด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชั�นเรยีน

  และด้านที� 2 ด้านผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จะต้องได้คะแนน ดังนี�

วิทยฐานะครูชาํนาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไมต่�ากว่า รอ้ยละ 65

วิทยฐานะครูชาํนาญการพเิศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไมต่�ากว่า รอ้ยละ 70

วิทยฐานะครูเชี�ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไมต่�ากว่า รอ้ยละ 75

วิทยฐานะครูเชี�ยวชาญพเิศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไมต่�ากว่า รอ้ยละ 80   



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) เนื�อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที�จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝ�กฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรยีนเป�นระบบและใช้เวลาเหมาะสม
3) ใช้สื�อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและชว่ยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ป�ญหาเพื�อให้ผู้เรียนรับรูแ้ละเข้าใจบทเรียน
5) แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 1 ผู้เรยีนสามารถเข้าถึงสิ�งที�เรยีนและเข้าใจบทเรยีน

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) เนื�อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที�จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝ�กฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรยีนเป�นระบบและใช้เวลาเหมาะสม
3) ใช้สื�อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและชว่ยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ของบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ�มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื�อการเรียนใหม ่ๆ ในบทเรียน
5) แสดงใหเ้หน็ถึงการรเิริ�มออกแบบโครงสรา้ง กิจกรรม หรอืสื�อการเรยีนใหม ่ๆ สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

1) เนื�อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที�จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝ�กฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรยีนเป�นระบบและใช้เวลาเหมาะสม
3) ใช้สื�อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและชว่ยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม ่ๆ ในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื�อการเรียนใหม ่ๆ ในบทเรียนอยา่งชัดเจน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี�ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื�อการเรียน ที�สง่ผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

1) เนื�อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที�จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝ�กฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรยีนเป�นระบบและใช้เวลาเหมาะสม
3) ใช้สื�อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและชว่ยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื�อการเรียนใหม ่ๆ ในบทเรียนอยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พัฒนาขึ�นสามารถสร้างการเปลี�ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) มกีารทบทวนความรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิม เชน่ การใชคํ้าถาม แบบฝ�ก หรอืกิจกรรม ฯลฯ
2) มกีารเขา้ถึงผู้เรยีนที�ยงัไมพ่รอ้มที�จะเรยีนรูใ้หม่
3) มกีารชว่ยเหลือผูเ้รยีนที�ยงัมคีวามรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิมไมเ่พยีงพอที�จะเชื�อมโยงกับการเรยีนรูใ้หม ่เชน่ การอธบิาย ยกตัวอยา่ง 
     การใชคํ้าถาม เกม หรอืกิจกรรม ฯลฯ
4) แสดงใหเ้ห็นถึงการรเิริ�มใชวิ้ธกีารใหม ่ๆ ใหผู้เ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดิมกับการเรยีนรูใ้หม่
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใชวิ้ธกีารใหม ่ๆ สง่ผลให้ผูเ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดิมกับการเรยีนรูใ้หม ่(มบีนัทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 2 ผู้เรยีนสามารถเชื�อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) มกีารทบทวนความรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิม เชน่ การใชคํ้าถาม แบบฝ�ก หรอืกิจกรรม ฯลฯ
2) มกีารเขา้ถึงผู้เรยีนที�ยงัไมพ่รอ้มที�จะเรยีนรูใ้หม่
3) มกีารชว่ยเหลือผูเ้รยีนที�ยงัมคีวามรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิมไมเ่พยีงพอที�จะเชื�อมโยงกับการเรยีนรูใ้หม ่เชน่ การอธบิาย ยกตัวอยา่ง 
    การใชคํ้าถาม เกม หรอืกิจกรรม ฯลฯ
4) แสดงใหเ้ห็นถึงการรเิริ�มใชวิ้ธกีารใหม ่ๆ ใหผู้เ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดิมกับการเรยีนรูใ้หม่
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใชวิ้ธกีารใหม ่ๆ สง่ผลให้ผูเ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดิมกับการเรยีนรูใ้หม ่(มบีนัทึกหลังการสอน)

1) มกีารทบทวนความรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิม เชน่ การใชคํ้าถาม แบบฝ�ก หรอืกิจกรรม ฯลฯ
2) มกีารเข้าถึงผูเ้รียนที�ยังไมพ่ร้อมที�จะเรียนรู้ใหม่
3) มกีารชว่ยเหลือผูเ้รยีนที�ยงัมคีวามรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิม ไมเ่พยีงพอที�จะเชื�อมโยงกับการเรยีนรูใ้หม ่เชน่ การอธบิาย ยกตัวอยา่ง 
    การใชคํ้าถาม เกม หรอืกิจกรรม ฯลฯ
4) แสดงใหเ้ห็นถึงการคิดค้นใชวิ้ธีการใหม ่ๆ ใหผู้เ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดิมกับการเรยีนรูใ้หมอ่ยา่งชดัเจน
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการปรบัเปลี�ยนวิธกีารใหผู้เ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรู ้หรอืประสบการณเ์ดิมกับการเรยีนรูใ้หม ่(มบีนัทึกหลังการสอน)

1) มกีารทบทวนความรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิม เชน่ ใชคํ้าถาม แบบฝ�ก หรอืกิจกรรม ฯลฯ
2) มกีารเขา้ถึงผู้เรยีนที�ยงัไมพ่รอ้มที�จะเรยีนรูใ้หม่
3) มกีารชว่ยเหลือผูเ้รยีนที�ยงัมคีวามรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดิม ไมเ่พยีงพอที�จะเชื�อมโยงกับการเรยีนรูใ้หม ่เชน่ การอธบิาย ยกตัวอยา่ง 
     การใชคํ้าถาม เกม หรอืกิจกรรม ฯลฯ
4) แสดงใหเ้ห็นถึงนวัตกรรมที�สามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดิม กับการเรยีนรูใ้หมอ่ยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พฒันาขึ�นสามารถสรา้งการเปลี�ยนแปลงแก่ผูเ้รยีนได้ (มบีนัทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม ่อยา่งเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั�นเรียน
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที�ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหมด้่วยตนเอง เชน่ แผนที�ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ป�ญหาในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม่
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธ์ที�ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 3 ผู้เรยีนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรยีนรู้

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม ่อยา่งเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั�นเรียน
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที�ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหมด้่วยตนเอง เชน่ แผนที�ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ�มใช้วิธีการใหม ่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5) แสดงให้เหน็ถึงการใชวิ้ธกีารใหม ่ๆ สง่ผลใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู ้หรอืได้ประสบการณใ์หมจ่ากการเรยีนรูด้้วยตนเอง (มบีนัทึกหลังการสอน)

1) ออกแบบงานหรอืกิจกรรมใหผู้เ้รียนสรา้งความรูห้รอืประสบการณใ์หม ่อยา่งเหมาะสมกับวัย สภาพ และบรบิทของผูเ้รยีนและชั�นเรยีน
2) ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏิบติักิจกรรมที�ต้องใชค้วามรูห้รอืทักษะหลากหลาย
3) ใชเ้ทคนคิใหผู้้เรยีนสรุปความรูห้รอืประสบการณใ์หมด้่วยตนเอง เชน่ แผนที�ความคิด ตารางวิเคราะห ์การทดลองปฏิบติั การนาํเสนอ ฯลฯ
4) แสดงใหเ้ห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม ่ๆ ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู ้หรอืได้ประสบการณใ์หมจ่ากการเรยีนรูด้้วยตนเองอยา่งชัดเจน
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการปรบัเปลี�ยนวิธกีารใหม ่ๆ ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู ้หรอืได้ประสบการณใ์หมจ่ากการเรยีนรูด้้วยตนเอง (มบีนัทึกหลังการสอน)

1) ออกแบบงานหรอืกิจกรรมใหผู้เ้รียนสรา้งความรูห้รอืประสบการณใ์หม ่อยา่งเหมาะสมกับวัย สภาพ และบรบิทของผูเ้รยีนและชั�นเรยีน
2) ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏิบติักิจกรรมที�ต้องใชค้วามรูห้รอืทักษะหลากหลาย
3) ใชเ้ทคนคิใหผู้้เรยีนสรุปความรูห้รอืประสบการณใ์หมด้่วยตนเอง เชน่ แผนที�ความคิด ตารางวิเคราะห ์การทดลองปฏิบติั การนาํเสนอ ฯลฯ
4) แสดงใหเ้ห็นถึงนวัตกรรมที�ชว่ยใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูห้รอืได้ประสบการณใ์หมจ่ากการเรยีนรูด้้วยตนเองอยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พฒันาขึ�นสามารถสรา้งการเปลี�ยนแปลงแก่ผูเ้รยีนได้ (มบีนัทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื�อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู ้มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรยีนรู้ นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที�เกิดขึ�น
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ป�ญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ของผู้เรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธ์ที�ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 4 ผู้เรยีนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื�อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู ้มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรยีนรู้ นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที�เกิดขึ�น
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ�มใช้วิธีการใหม ่ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ สง่ผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน)

1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื�อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู ้มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรยีนรู้ นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที�เกิดขึ�น
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม ่ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งชัดเจน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี�ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน)

1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื�อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู ้มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรยีนรู้ นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที�เกิดขึ�น
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้อยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พัฒนาขึ�นสามารถสร้างการเปลี�ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) ผู้เรียนได้ฝ�กทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสูก่ารปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
3) ผูเ้รยีนได้ประยุกต์ใชทั้กษะที�ได้รบัการพฒันาในสถานการณ ์หรอืการแก้ป�ญหาใหม ่ๆ
4) แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการพฒันาทักษะความเชี�ยวชาญ ของผู้เรยีน
5) แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 5 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี�ยวชาญจากการเรยีนรู้

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) ผู้เรียนได้ฝ�กทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสูก่ารปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที�ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ป�ญหาใหม ่ๆ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ�มใช้วิธีการใหม ่ๆ ในการพัฒนาทักษะ ความเชี�ยวชาญให้กับผู้เรียน
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ สง่ผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ทักษะความเชี�ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน)

1) ผูเ้รยีนได้ฝ�กทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถปุระสงค์การเรยีนรู้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสูก่ารปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
3) ผูเ้รยีนได้ประยุกต์ใชทั้กษะที�ได้รบัการพฒันาในสถานการณ ์หรอืการแก้ป�ญหาใหม ่ๆ
4) แสดงใหเ้หน็ถึงการคิดค้นวิธกีารใหม ่ๆ ในการพัฒนาทักษะ ความเชี�ยวชาญใหกั้บผูเ้รยีนอยา่งชัดเจน
5) แสดงใหเ้หน็ถึงการปรบัเปลี�ยนวิธกีารในการพฒันาทักษะความเชี�ยวชาญใหกั้บผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

1) ผู้เรียนได้ฝ�กทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสูก่ารปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที�ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ป�ญหาใหม ่ๆ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี�ยวชาญให้กับผู้เรียนอยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พัฒนาขึ�นสามารถสร้างการเปลี�ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) 1) มีการสังเกตหรอืค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที�คลาดเคลื�อนของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที�เหมาะสม เชน่ การใช้คําถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ
3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ป�ญหาเพื�อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้จากข้อมูลสะท้อนกลับของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธ์ที�ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 6 ผู้เรยีนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื�อปรับปรุงการเรยีนรู้

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) มีการสังเกตหรอืค้นหาขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที�คลาดเคลื�อนของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที�เหมาะสม เชน่ การใช้คําถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ
3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน ระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ�มใช้วิธีการใหม ่ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื�อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ สง่ผลให้ผู้เรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน)

1) มีการสังเกตหรอืค้นหาขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที�คลาดเคลื�อนของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที�เหมาะสม เชน่ การใช้คําถาม แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ
3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน ระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม ่ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื�อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อยา่งชัดเจน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี�ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื�อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน)

1) มกีารสังเกตหรอืค้นหาขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที�คลาดเคลื�อนของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้
2) มกีารประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที�เหมาะสม เชน่ การใช้คําถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ
3) มกีารนําผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน ระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื�อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พัฒนาขึ�นสามารถสร้างการเปลี�ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) 1) ผูเ้รียนได้รับแบบอยา่งที�ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน
2) กระตุ้นใหผู้้เรยีนมั�นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง
3) ใช้สื�อการเรียนหรือตัวอยา่งประกอบที�หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื�อการเรียนหรือตัวอยา่งเหล่านั�น
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ป�ญหาในการสร้างบรรยากาศชั�นเรียนที�ชว่ยพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธ์ที�ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 7 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศชั�นเรยีนที�เหมาะสม

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) ผู้เรียนได้รับแบบอยา่งที�ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั�นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง
3) ใช้สื�อการเรียนหรือตัวอยา่งประกอบที�หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื�อการเรียนหรือตัวอยา่ง
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ�มใช้วิธีการใหม ่ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั�นเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ สามารถสร้างบรรยากาศชั�นเรียน ที�ชว่ยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

1) ผูเ้รียนได้รับแบบอยา่งที�ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน
2) กระตุ้นใหผู้้เรยีนมั�นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง
3) ใช้สื�อการเรียนหรือตัวอยา่งประกอบที�หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื�อการเรียนหรือตัวอยา่งเหล่านั�น
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม ่ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั�นเรียน ที�ชว่ยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอยา่งชัดเจน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี�ยนบรรยากาศชั�นเรียนที�ชว่ยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

1) ผูเ้รียนได้รับแบบอยา่งที�ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน
2) กระตุ้นใหผู้้เรยีนมั�นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง
3) ใช้สื�อการเรียนหรือตัวอยา่งประกอบที�หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื�อการเรียนหรือตัวอยา่ง
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศชั�นเรียนที�ชว่ยพัฒนา การเรียนรู้ผู้เรียนอยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พัฒนาขึ�นสามารถสร้างการเปลี�ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) ผู้เรียนได้รบัโอกาสในการกําหนดเป�าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื�อนประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื�อจบบทเรียน
3) ผู้เรียนได้รบัการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝ�กฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื�องเพิ�มเติมภายหลังจบบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ป�ญหาในการกํากับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ แบบนําตนเองของผู้เรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธ์ที�ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน)

ด้านที� 1 ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั�นเรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 8 ผู้เรยีนสามารถกํากับการเรยีนรู้และมีการเรยีนรู้แบบนําตนเอง

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกําหนดเป�าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื�อนประเมินในระหว่างเรียน หรือเมื�อจบบทเรียน
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝ�กฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื�องเพิ�มเติมภายหลังจบบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ�มใช้วิธีการใหม ่ๆ ให้ผู้เรียนกํากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบนําตนเอง
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ สง่ผลให้ผู้เรียนสามารถกํากับ การเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนําตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน)

1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกําหนดเป�าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื�อนประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื�อจบบทเรียน
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝ�กฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื�องเพิ�มเติมภายหลังจบบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม ่ๆ ให้ผู้เรียนกํากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบนําตนเองอยา่งชัดเจน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี�ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกํากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบนําตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน)

1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกําหนดเป�าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื�อนประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื�อจบบทเรียน
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝ�กฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื�องเพิ�มเติมภายหลังจบบทเรียน
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการชว่ยให้ผู้เรียนกํากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบนําตนเองอยา่งชัดเจน
5) นวัตกรรมที�พัฒนาขึ�นสามารถสร้างการเปลี�ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) เป�นไปตามเป�าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที�กําหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั�นเรียน
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไมใ่ชผ่ลงานหรือผลการปฏิบัติของครู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป�นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านที� 2 ด้านผลลัพธ์การเรยีนรู้ของผู้เรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ 

ตัวชี�วัดที� 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป�นผลลัพธ์ที�เกิดขึ�นจากการจัดการเรยีนรู้ของครู

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) เป�นไปตามเป�าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที�กําหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั�นเรียน
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไมใ่ชผ่ลงานหรือผลการปฏิบัติของครู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป�นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

1) เป�นไปตามเป�าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที�กําหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั�นเรียน
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไมใ่ชผ่ลงานหรือผลการปฏิบัติของครู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป�นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

1) เป�นไปตามเป�าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที�กําหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั�นเรียน
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไมใ่ชผ่ลงานหรือผลการปฏิบัติของครู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป�นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) ทักษะการสื�อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื�น ๆ
2) ทักษะการนาํเสนออยา่งเป�นระบบ นา่สนใจ
3) ทักษะการใช้เครื�องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝ�ก
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชํานาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน

ด้านที� 2 ด้านผลลัพธ์การเรยีนรู้ของผู้เรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื�นฐาน (Basic Skills)
ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) ทักษะการสื�อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื�น ๆ
2) ทักษะการนําเสนออยา่งเป�นระบบ นา่สนใจ
3) ทักษะการใช้เครื�องมอืหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝ�ก
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชํานาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน

1) ทักษะการสื�อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื�น ๆ
2) ทักษะการนําเสนออยา่งเป�นระบบ นา่สนใจ
3) ทักษะการใช้เครื�องมอืหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝ�ก
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชํานาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน

1) ทักษะการสื�อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื�น ๆ
2) ทักษะการนําเสนออยา่งเป�นระบบ นา่สนใจ
3) ทักษะการใช้เครื�องมอืหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝ�ก
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชํานาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) ความยืดหยุน่ในการคิด หรือการคิดเชื�อมโยงสิ�งต่าง ๆ
2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ

ด้านที� 2 ด้านผลลัพธ์การเรยีนรู้ของผู้เรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรยีนรู้ (Cognitive Abilities) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) ความยืดหยุน่ในการคิด หรือการคิดเชื�อมโยงสิ�งต่าง ๆ
2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ

1) ความยืดหยุน่ในการคิด หรือการคิดเชื�อมโยงสิ�งต่าง ๆ
2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ

1) ความยืดหยุน่ในการคิด หรือการคิดเชื�อมโยงสิ�งต่าง ๆ
2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1) ทักษะกระบวนการ เชน่ การวางแผน การวิเคราะหวิ์จารณ์ การกํากับตนเองการทดลองปฏิบัติ การนาํเสนอความคิด
2) ทักษะทางสงัคม เชน่ การทํางานรว่มกับผูอื้�น การโนม้นา้ว การเจรจา การบรกิาร การสอนหรอืฝ�กผูอื้�น
3) ทักษะการจัดการ เชน่ การจัดการเวลา การจัดการทรพัยากร การจัดการทีมทํางาน
4) ทักษะเฉพาะทาง เชน่ ทักษะทางกายภาพ การเคลื�อนไหว การใชก้ล้ามเนื�อ ดนตร ีกีฬา หรอืทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรอื
     สาระการเรยีนรู้
5) ทักษะการแก้ป�ญหาที�ซบัซอ้น เชน่ การแก้ป�ญหาที�ต้องใชทั้กษะหลากหลายการแก้ป�ญหาหลายขั�นตอน การแก้ป�ญหาที�ต้องใชค้วามรว่มมอื
     จากผูอื้�น การแก้ป�ญหาเชงิซอ้นหลายระดับ

ด้านที� 2 ด้านผลลัพธ์การเรยีนรู้ของผู้เรยีน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตัวชี�วัดที� 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills)
ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4

ค.ศ.5

1) ทักษะกระบวนการ เชน่ การวางแผน การวิเคราะหวิ์จารณ์ การกํากับตนเองการทดลองปฏิบติั การนาํเสนอความคิด
2) ทักษะทางสงัคม เชน่ การทํางานรว่มกับผูอื้�น การโนม้นา้ว การเจรจา การบรกิาร การสอนหรอืฝ�กผูอื้�น
3) ทักษะการจัดการ เชน่ การจัดการเวลา การจัดการทรพัยากร การจัดการทีมทํางาน
4) ทักษะเฉพาะทาง เชน่ ทักษะทางกายภาพ การเคลื�อนไหว การใชก้ล้ามเนื�อ ดนตร ีกีฬา หรอืทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรอื
     สาระการเรยีนรู้
5) ทักษะการแก้ป�ญหาที�ซบัซอ้น เชน่ การแก้ป�ญหาที�ต้องใชทั้กษะหลากหลายการแก้ป�ญหาหลายขั�นตอน การแก้ป�ญหาที�ต้องใชค้วามรว่มมอื
     จากผูอื้�น การแก้ป�ญหาเชงิซอ้นหลายระดับ

1) ทักษะกระบวนการ เชน่ การวางแผน การวิเคราะห ์วิจารณ ์การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบติั การนาํเสนอความคิด
2) ทักษะทางสงัคม เชน่ การทํางานรว่มกับผูอื้�น การโนม้นา้ว การเจรจา การบรกิาร การสอนหรอืฝ�กผูอื้�น
3) ทักษะการจัดการ เชน่ การจัดการเวลา การจัดการทรพัยากร การจัดการทีมทํางาน
4) ทักษะเฉพาะทาง เชน่ ทักษะทางกายภาพ การเคลื�อนไหว การใชก้ล้ามเนื�อ ดนตร ีกีฬา หรอืทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรอื
    สาระการเรียนรู้
5) ทักษะการแก้ป�ญหาที�ซบัซอ้น เชน่ การแก้ป�ญหาที�ต้องใชทั้กษะหลากหลาย
    การแก้ป�ญหาหลายขั�นตอน การแก้ป�ญหาที�ต้องใช้ความรว่มมือจากผู้อื�น การแก้ป�ญหาเชิงซ้อนหลายระดับ

1) ทักษะกระบวนการ เชน่ การวางแผน การวิเคราะหวิ์จารณ ์การกํากับตนเอง
การทดลองปฏิบติั การนาํเสนอความคิด
2) ทักษะทางสงัคม เชน่ การทํางานรว่มกับผูอื้�น การโนม้นา้ว การเจรจา การบรกิาร การสอนหรอืฝ�กผูอื้�น
3) ทักษะการจัดการ เชน่ การจัดการเวลา การจัดการทรพัยากร การจัดการทีมทํางาน
4) ทักษะเฉพาะทาง เชน่ ทักษะทางกายภาพ การเคลื�อนไหว การใชก้ล้ามเนื�อ ดนตร ีกีฬา หรอืทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรอื
     สาระการเรยีนรู้
5) ทักษะการแก้ป�ญหาที�ซบัซอ้น เชน่ การแก้ป�ญหาที�ต้องใชทั้กษะหลากหลายการแก้ป�ญหาหลายขั�นตอน การแก้ป�ญหาที�ต้องใชค้วามรว่มมอื
    จากผู้อื�น การแก้ป�ญหาเชงิซ้อนหลายระดับ



การประเมินด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ



คําชี�แจงการประเมินด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ
 

การประเมินด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
                    สาํหรับวิทยฐานะครูเชี�ยวชาญและวิทยฐานะ ครูเชี�ยวชาญพิเศษ

 มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี�

1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
     การประเมินและการให้คะแนน จําแนกออกเป�น 2 ส่วน จํานวน 6 ตัวชี�วัด ดังนี�

     ส่วนที� 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
                  1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)
                  1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน)
                        1) วิทยฐานะครูเชี�ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
                             ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี�ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป�น
                              แบบอย่างที�ดี
                        2) วิทยฐานะครูเชี�ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
                             วิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี�ยนแปลง เผยแพร่และขยายผล
                             ในวงวิชาชีพ และเป�นแบบอย่างที�ดี
                  1.3 ความสมบูรณ์ของเนื�อหาสาระ (10 คะแนน)
                  1.4 การจัดทํา การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน)



คําชี�แจงการประเมินด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ
 

การประเมินด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
                    สาํหรับวิทยฐานะครูเชี�ยวชาญและวิทยฐานะ ครูเชี�ยวชาญพิเศษ

ส่วนที� 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
               2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน
               2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี�ยน และ
                     สร้างการเปลี�ยนแปลง ในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที�ขอรับ
                     การประเมิน



คําชี�แจงการประเมินด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ
 

2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ
          ให้คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
โดยพิจารณา ตามองค์ประกอบทั�ง 2 ส่วน ตามข้อ 1

            2.1 วิทยฐานะครูเชี�ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ�งเป�นงานวิจัยเกี�ยวกับการจัดการเรยีนรู้ 
                    หรือนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ ที�แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที�คาดหวังตามมาตรฐาน   
                    วิทยฐานะ ที�ขอรับการประเมิน จํานวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF

            2.2 วิทยฐานะครูเชี�ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ�งเป�นงานวิจัยเกี�ยวกับการ
                   จัดการเรยีนรู้ และนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ ที�แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที�คาดหวัง
                   ตามมาตรฐานวิทยฐานะที�ขอรับการประเมิน จํานวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
                   โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที�อยู่ในฐานข้อมูล
                   ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) 
                   กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที�ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย

3. เกณฑ์การตัดสิน
                  ด้านที� 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต�ากว่าร้อยละ 75
สําหรับการขอเลื�อนเป�นวิทยฐานะครูเชี�ยวชาญ และไม่ต�ากว่าร้อยละ 80 สําหรับการขอเลื�อนเป�น
วิทยฐานะ ครูเชี�ยวชาญพิเศษ


