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ตามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ซ่ึงการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการหรือขอเล่ือนเปนครู

ชํานาญการพิเศษ ตองมีช่ัวโมงการปฏิบัติงานในแตละปไมนอยกวา 800 ช่ัวโมง สวนการขอเล่ือนเปนวิทยฐานะ

ครูเช่ียวชาญและวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ตองมีช่ัวโมงการปฏิบัติงานในแตละปไมนอยกวา 900 ช่ัวโมง โดย

ในช่ัวโมงการปฏิบัติงานตองมีช่ัวโมงการมีสวนรวมในชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพในแตละปไมนอยกวา 50ช่ัวโมง 

ท้ังน้ี ตองมีช่ัวโมงสอนข้ันต่ําตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนดดวย อีกท้ังผูขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ 

ตองมีการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยพิจารณาจากดานการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวช้ีวัด) 

ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน (3 ตัวช้ีวัด) และดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวช้ีวัด) ดวยน้ัน 

ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไดจัดทําคูมือการประเมินผลงานท่ี 

เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี (รายปการศึกษา) เลมน้ีข้ึน เพ่ือเปนตัวอยางและแนวทางใหแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในการจัดทําผลงานการปฏิบัติงานในหนาท่ีของแตละปการศึกษา สําหรับยื่นขอมี

วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (ว21/2560) ตอไป 

นางสาวอัญชลี แซแต 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุมบริหารงานบุคคล สพป.ภูเก็ต 

 ตุลาคม  2561 



สารบัญ 
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 คํานํา               ก 

 หนังสือรับรองผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี         5 

 รายละเอียดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด      6 

แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี (แบบวฐ.2)        7 

แบบบันทึกขอมูลการมอบหมายงานสอน/ชั่วโมงสอนตามตารางสอน (แบบวฐ.2 (3.1))    12 

แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู (แบบวฐ.2 (3.2))     13 

แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับ PLC (แบบวฐ.2 (3.3))        14 

แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน (แบบวฐ.2(3.4))     15 

แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับการพัฒนา (แบบวฐ.2 (4))        16 

แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ดานท่ี 1      17 

แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ดานท่ี 2      65 

แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ดานท่ี 3      83 

แบบรับรองขอมูลของคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและกลั่นกรอง และผูบรหิารสถานศึกษา          107 



 โรงเรียนบ้านสิงห์ทอง

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู

ประจ าปีการศกึษา 2560

รายนางสาวจริงใจ แสงดี 
ต าแหน่งคร ู 
วิทยฐานะครูช านาญการ 



หนังสือรับรองผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ปีการศึกษา 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว  นามสกุล 
อายุ   ปี  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะปัจจุบัน ต าแหน่งเลขท่ี 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.  ขั้น/เงินเดือน  บาท  
สถานศึกษา  เขต/อ าเภอ 
จังหวัด ภูเก็ต   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต 

     มีความประสงค์ยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มสาระ/สาขา 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้แนบแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว 

และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน 

ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีการด าเนินการโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว หรือมีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่า 

เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัยแล้วแต่

กรณี 

 (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอ 
 ( ) 

 วันที ่  เดือน พ.ศ. 

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 (ลงชื่อ)............................................................. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ( ) 

 วันที ่  เดือน พ.ศ. 

การตรวจสอบและรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 

       ( )  ( ) 

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 

 ( ) 

     วันที ่  เดือน พ.ศ.  
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การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 

1.2.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/         

 แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

3.ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

3.1 การพัฒนาตนเอง 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
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วฐ.2 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 
ปีการศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไป

นาย/นาง/นางสาว  นามสกุล อายุ  ปี 

คุณวุฒิ  ต าแหน่งครู    วิทยฐานะต าแหน่งเลขท่ี 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ขั้น/เงินเดือน  บาท  

สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา เขต/อ าเภอ 

จังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

สังกัดส่วนราชการ

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน จ านวน  วิชา รวม    /ปี

(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน
     เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียนที่ 1 

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้น/ระดับ  จ านวน       ชั่วโมง/สัปดาห ์

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้น/ระดับ  จ านวน       ชั่วโมง/สัปดาห ์

ภาคเรียนที่ 2 

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้น/ระดับ  จ านวน       ชั่วโมง/สัปดาห ์

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้น/ระดับ  จ านวน       ชั่วโมง/สัปดาห ์

3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน    ชั่วโมง 

3.2 ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้     ชั่วโมง 

3.3 ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ชั่วโมง 

3.4 ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ชั่วโมง 

รวม     ชั่วโมง 
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4. การพัฒนา

1) เข้ารับการพัฒนาตามวิทยฐานะ  รวมทั้งสิ้น  ชั่วโมง 

(1) หลักสูตร     ระหว่างวันที่ 

หน่วยงานที่จัด จ านวน       ชั่วโมง 

(2) หลักสูตร     ระหว่างวันที่ 

หน่วยงานที่จัด จ านวน       ชั่วโมง 

(3) หลักสูตร     ระหว่างวันที่ 

หน่วยงานที่จัด จ านวน       ชั่วโมง 

2) เข้ารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

(1) หลักสูตร      ระหว่างวันที ่

หน่วยงานที่จัด      จ านวน       ชั่วโมง 

(2) หลักสูตร      ระหว่างวันที ่

หน่วยงานที่จัด      จ านวน       ชั่วโมง 

(3) หลักสูตร      ระหว่างวันที ่

หน่วยงานที่จัด      จ านวน       ชั่วโมง 

5. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้)

(ให้ข้าราชการครูน าผลจากการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียนมาพิจารณาและประเมินว่าตนเองมีผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมทั้งปีการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาประเมินต่อไป)

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ระดับ........................................ 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ์ 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
..................................................

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
..................................................

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
..................................................

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
..................................................
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
. 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 

 (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอ 
 ( ) 

 ต าแหน่ง 
 วันที ่  เดือน พ.ศ. 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จุดเด่น 

สิ่งท่ีควรพัฒนา 

 (ลงชื่อ)............................................................. 

 ( ) 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 วันที ่  เดือน  พ.ศ. 

     



วฐ.2 (3.1) แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการมอบหมายงานสอน/ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 

ชื่อ-นามสกุล  โรงเรียน 
ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง วิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 
วิทยฐานะท่ีเสนอขอ กลุ่มสาระ/กลุ่มสาขา/วิชาที่เสนอขอ 
ชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   ระดับปฐมวัย (ไม่ต่ ากว่า 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์)   ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ล าดับ ปีการศึกษา/ 
ปีงบประมาณ 

ภาคเรียนที่ สัปดาห์ที ่ วิชา/กลุ่มวิชาที่สอน วัน/เดือน/ปีของสัปดาห ์ จ านวนคาบ/
หลักสูตร 

ชั่วโมง
สอน 

(นาที) 

รวมเวลา 
(นาที) 

หมายเหตุ 
(โปรดระบ)ุ วันแรกของ

สัปดาห์ 
วันสุดท้ายของ 

สัปดาห์ 
1. 2560 1 1 อ.2112 ภาษาอังกฤษ 17 ม.ค.61 23 ม.ค.61 10 50 500 1.สอนตามตารางสอน
2. 2560 1 1 อ.2115 ภาษาอังกฤษ 17 ม.ค.61 23 ม.ค.61 1 50 50 2.สอนแทน

3.สอนซ่อมเสริม
4.วิทยากรหลัก
5.วิทยากรประจ ากลุ่ม
6.สาธิต
7.อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ

รวมจ านวนชั่วโมงสอนทั้งหมด (ชั่วโมง) ........... 

หมายเหตุ   1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง ชั่วโมงท่ีสอนจริงในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร ชั่วโมงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ชั่วโมงการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เรียน 

2. วันแรกของสัปดาห์ และวันสุดท้ายของสัปดาห์  คือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์
3. เวลาสอน อาจระบุเป็นนาที/ชั่วโมง แล้วแต่ก าหนด
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 วฐ.2 (3.2) แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานสนับสนุนการจัดเรียนรู้ 

ชื่อ-นามสกุล  โรงเรียน 
ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง วิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 
วิทยฐานะท่ีเสนอขอ กลุ่มสาระ/กลุ่มสาขา/วิชาที่เสนอขอ 

ล าดับ ปีการศึกษา/ 
ปีงบประมาณ 

ภาคเรียนที่ สัปดาห์ที ่ วัน/เดือน/ปีของสัปดาห ์ รายการงานสนับสนุน จ านวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

วันแรกของ
สัปดาห์ 

วันสุดท้ายของ 
สัปดาห์ 

1. 2560 1 1 17 ม.ค.61 23 ม.ค.61 ปฏิบัติหนา้ที่งานวชิาการ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 
ประเมินวิทยฐานะครูช านาญการ) 

หมายเหตุ     งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ คือ งานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และงานสนับสนุนการบริหาร 
 สถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป เป็นต้น 
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วฐ.2 (3.3) แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ PLC 

ชื่อ-สกุล  ต ำแหน่ง  เลขที่ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 
วิทยฐำนะท่ีเสนอขอ กลุ่มสำระ/วิชำที่เสนอขอ  
สถำนศึกษำ  

กำรจัดกิจกรรมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
ครั้งที่ 1 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม     จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด (คน) 
ชื่อกิจกรรม 

หมำยเหตุ  1. บทบำท หมำยถงึ ครูผู้สอน, ครูร่วมเรียนรู้,ผู้เชี่ยวชำญ,ฝำ่ยวชิำกำร/หัวหนำ้กลุม่สำระ,
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

2. กรณีมีกำรจัดกิจกรรม PLC มำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้รำยงำนเพิม่เติมเป็น ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3 ฯลฯ

ภำคเรียนที่ ปีกำรศึกษำ ว/ด/ป/จัดกิจกรรม จ ำนวน (ชั่วโมง) จ ำนวนสมำชิกที่เข้ำร่วม 

บทบำท 

ประเด็นปญัหำ 

สำเหตุของปญัหำ 

ควำมรู้/หลักกำรที่น ำมำใช้  

กิจกรรมที่ท ำ 

ผลที่ไดจ้ำกกิจกรรม 

กำรน ำผลที่ไดไ้ปใช ้

อื่น ๆ 
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วฐ.2 (3.4) แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

ชื่อ-นามสกุล  โรงเรียน 
ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง วิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 
วิทยฐานะท่ีเสนอขอ กลุ่มสาระ/กลุ่มสาขา/วิชาที่เสนอขอ 

ล าดับ ปีการศึกษา/ 
ปีงบประมาณ 

ภาคเรียนที่ สัปดาห์ที ่ วัน/เดือน/ปีของสัปดาห ์ รายการงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

วันแรกของ
สัปดาห์ 

วันสุดท้ายของ 
สัปดาห์ 

1. 2560 1 1 17 ม.ค.61 23 ม.ค.61 เข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษา 6 

หมายเหตุ   งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 
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วฐ.2 (4) แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา 

ชื่อ-นามสกุล  โรงเรียน 
ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง วิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 
วิทยฐานะท่ีเสนอขอ กลุ่มสาระ/กลุ่มสาขา/วิชาที่เสนอขอ 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี
บันทึก 

หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา (รับรอง) องค์ประกอบการพัฒนา จ านวน
ชั่วโมง 
ที่อบรม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เริ่มพัฒนา 

ระยะเวลา
อบรม (วัน) 

ผล  
การพัฒนา ชื่อหลักสูตร รหัส

หลักสูตร 
ความรู้ ทักษะ ความ

เป็นคร ู

1. 20 มิ.ย.60 การพัฒนาคุณภาพการสอน 11111 มี มี มี 10 10 มี.ค.60 2 ผ่าน 

หมายเหตุ     การพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด หมายถึง การพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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ตัวชี้วัดที่ 1  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 
 2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา 
 3. หลักฐานการประเมินผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา  

 4.วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล ่ค าสั่ง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 
 4.2 
 4.3 
 4.4 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง การจัดท าหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่
หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ 

 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

 

หมายเหตุ  น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 1  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
 ประเมินไว้ 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ 
สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

   ด้านที ่1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 1  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
  1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู้และน าไปจัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2.ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง

3.มีส่วนรว่มในการประเมินผลการใช้หลักสูตร



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 1  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
  1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู้และน าไปจัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้
2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง

3.ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 1  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู้และน าไปจัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2.ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง

3.ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและน าผล
การประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

4.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 1  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 
ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 

 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู้และน าไปจัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้
2.ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง

3.ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและน า
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

4.เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นพ่ีเลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านหลักสูตร



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 1  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 5 
ตัวช้ีวัด แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
      1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู้และน าไปจัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2.ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติ    
ได้จริง
3.ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและน าผล
การประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยง และเป็น
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
 
 
 
  

  ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 
   ระดับ 4  ระดับ 5 

หมายเหตุ   น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 2  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
     ประเมินไว้ 

   ด้านที ่1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  
มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. หน่วยการเรียนรู้รายวชิา  
 2. หลักฐานการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
 3. ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้ค าปรึกษา  
 4. หลักฐานและร่องรอยอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 
 4.2 
 4.3 
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    1.2 การจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และสามารถน าไปปฏิบัติ 
ได้จริง

- 

3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 การจัดการเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
    1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ
สามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
       1.2 การจัดการเรียน

ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ
สามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
4.เป็นพ่ีเลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
        1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ
สามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพ่ีเลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
        1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ
สามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง และ
เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ⁄แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล⁄แผนการสอนรายบุคคล⁄แผนจัดประสบการณ์ 

 
 
 
 
 

 
 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ    น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 3  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
 ประเมินไว้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/       
แผนการสอนรายบุคคล(IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นการเตรียม
การสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือ

การบ าบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และสหวิชาชีพ เพื่อก าหนดแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 จัดท าแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียม

การสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่ีสมดุล

ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. หลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษา  
 4. หลักฐานและร่องรอยอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ⁄แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล⁄แผนการสอนรายบุคคล⁄แผนจัดประสบการณ์ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
       1.2 การจัดการเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  

1.2.2 จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์    
การเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ⁄แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล⁄แผนการสอนรายบุคคล⁄แผนจัดประสบการณ์ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
       1.2 การจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
 แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
1.2.2 จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้และผู้เรียน
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้และน าผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ⁄แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล⁄แผนการสอนรายบุคคล⁄แผนจัดประสบการณ์ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
 แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
1.2.2 จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
5.เป็นแบบอย่างที่ดีและให้ค าแนะน าด้านการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ⁄แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล⁄แผนการสอนรายบุคคล⁄แผนจัดประสบการณ์ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.2 จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
5.เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นพ่ีเลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ⁄แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล⁄แผนการสอนรายบุคคล⁄แผนจัดประสบการณ์ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  
1.2.2 จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
3.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน
4.มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
5.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง และเป็น
ที่ปรึกษาด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ    น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 4  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
 ประเมินไว้ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  
 3. หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้  
 4.ค าสั่งและร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้ค าแนะน า  
 5.หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 

 5.1 
 5.2 

   ด้านที ่1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้น
วิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้น
วิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
          1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้น
วิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3.นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

        ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3.นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4.กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกล้เคียง

5.เป็นแบบอย่างที่ดี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

        ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติ
มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3.นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4.กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกล้เคียง

5.เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น า



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพผู้เรียน 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ   น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่  5  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
 ประเมินไว้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้ วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1.หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาที่ขอรับการประเมิน 

 1.1 
 1.2 
 1.3 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพผู้เรียน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพผู้เรียน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพผู้เรียน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพผู้เรียน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 การจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพผู้เรียน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 การจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ  น ำข้อมลูร่องรอยหลกัฐำนท่ีรำยงำนในสว่นนี ้บนัทกึลงในตวัชีว้ดัท่ี 6  ตำมระดบัคณุภำพท่ีได้ 
 ประเมินไว้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง 
การเลือก คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1.สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 2.หลักฐาน ร่องรอย การประเมินผลและหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ 
        และแหล่งเรียนรู้  
 3.หลักฐาน ร่องรอย การน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ 
        ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง  
 4.หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 

 4.1 
 4.2 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี        
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ใน           
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ        
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ       
ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

1.คัดสรรและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

1.สร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3.สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

 ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน       
ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

1.สร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3.สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง

4.เป็นแบบอย่างที่ดี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

1.สร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2.ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3.สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง

4.เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น า



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 7  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
   ประเมินไว้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจาก 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 
ที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
        และเกณฑ์การให้คะแนน  
 3.ภาระงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน  
 4.ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 

4.1 
 4.2 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

2.มีการประเมินตามสภาพจริง



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

2.มีการประเมินตามสภาพจริง

3.มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

2.มีการประเมินตามสภาพจริง

3.มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และน าผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4.ให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

2.มีการประเมินตามสภาพจริง 

3.มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และน าผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น

4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพี่เลี้ยง และให้ค าปรึกษา
ด้านการวัดและประเมินผล



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

2.มีการประเมินตามสภาพจริง

3.มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และน าผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น

4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง และ
ให้ค าปรึกษาด้านการวัดและประเมินผล



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ   น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 8  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
     ประเมินไว้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1.หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ 
       กระบวนการวิจัยหรือการด าเนินการวิจัย 
 2.หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้น า หรือการให้ค าแนะน า 

2.1 
2.2 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน       โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง

2.น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไปใช้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน       โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็น

2.น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไปใช้



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.ใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน       โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็น

2.น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

3.ให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.ใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัยในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน       โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการจ าเป็น

2.น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

3.เป็นผู้น าและให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัย
หรือด าเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน



ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่  2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก 
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้  
อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ 
ปฏิบัติ และค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 

 
 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ   น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 9  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
     ประเมินไว้ 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยายกาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้  กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้   ใฝ่ ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน มึคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และ
เสริมแรงให้ผู้เรียน มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. แฟ้มเอกสาร หลักฐานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 4.1 
 4.2 
 4.3 
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

1.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย และมีความสุข

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
และทักษะการท างาน

3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
และทักษะการท างาน

3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
มีความปลอดภัย และมีความสุข

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
และทักษะการท างาน

3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

4.เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

1.ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ใน
การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีความปลอดภัย และมีความสุข

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
และทักษะการท างาน

3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

4.เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

1.ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
ในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
มีความปลอดภัย และมีความสุข

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
และทักษะการท างาน

3.อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

4.เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ

5.เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 10 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ   น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 10  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
     ประเมินไว้ 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดท าโครงการและ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. แฟ้มเอกสาร  หลักฐานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 4.1 
 4.2 
 4.3 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 10 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและ           
ใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 10 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและ
ใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 10 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและ
ใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

3.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 10 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและ
ใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

3.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4.น าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5.เป็นแบบอย่างที่ดี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่ 10 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

3.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4.น าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5.เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น า



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ   น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 11  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
     ประเมินไว้ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. แฟ้มเอกสาร หลักฐานการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

 1.1 
 1.2 
 1.3 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา หมายถึง การด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูของผู้ เรียนในทุกด้ำนท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห์ สงัเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมถกูต้องและ
เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นสำรสนเทศในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้ เ รียนประจ ำชัน้หรือประจ ำวิชำ 
ท่ีรับผิดชอบ 

 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน

3.ให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน

3.ให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ

4.เป็นแบบอย่างที่ดี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับ5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

2.ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน

3.ให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ

4.เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น า



 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
และวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือ
ระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและ
ภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจาก การ
เข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ   น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 12  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
 ประเมินไว้ 

   ด้านที ่3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง
และด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน           ความ
ต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือ 
ส่วนราชการต้นสงักดั โดยน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ ท่ีได้จำกกำรพฒันำตนเองมำพฒันำนวตักรรม
กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่คณุภำพผู้ เรียน 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. แฟ้มเอกสาร หลักฐานการพัฒนาตนเอง 

 4.1 
 4.2 
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
 3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจ าเป็นหรือตามแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฎิบัติงาน ความต้องการจ าเป็น หรือตามแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2.พัฒนาตนเองตามแผน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฎิบัติงาน ความต้องการจ าเป็น หรือตามแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2.พัฒนาตนเองตามแผน

3.น าความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฎิบัติงาน ความต้องการจ าเป็น หรือตามแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2.พัฒนาตนเองตามแผน

3.น าความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน

4.สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง

5.เป็นแบบอย่างที่ดี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฎิบัติงาน ความต้องการจ าเป็น หรือตามแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2.พัฒนาตนเองตามแผน

3.น าความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน

4.สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง

5.เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น า



 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

 

 
 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

หมายเหตุ น ำข้อมลูร่องรอยหลกัฐำนท่ีรำยงำนในส่วนนี ้บนัทกึลงในตวัชีว้ดัท่ี 13  ตำมระดบัคณุภำพท่ีได้ 
 ประเมินไว้ 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. แฟ้มเอกสาร หลักฐานการพัฒนาวิชาชีพ  

 4.1 
 4.2 
 4.3 

   ด้านที ่3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ1 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ2 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ3 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3.สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

4.สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ4 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3.สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

4.สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5.สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา

6.เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ

7.เป็นแบบอย่างที่ดี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ5 

ตัวช้ีวัด 
แนวคิด/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

1.เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2.น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3.สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

4.สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5.สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา

6.เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวงวิชาชีพ

7.เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น า



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

 

หมายเหตุ น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 12  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
   ประเมินไว้ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. ใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 2. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ใบรับรอง/โล่/รางวัล/หลักฐานการศึกษาต่อ 
 3. หนังสือเชิญ ค าสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
 4. เอกสารทางวิชาการท่ีศึกษา  
 5. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
 6. เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่เก่ียวข้อง  

 6.1 
 6.2 

หมายเหตุ  ส าหรับการด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู 
ซึ่ งยังมิได้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและด าเนินการเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (PLC) 
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว21/2560 มีผลบังคับใช้ ให้ประเมินด้านที่ 3 ด้ านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพตามแบบฟอร์มนี้ 

ด้านการพัฒนาตนเอง 

   ด้านที ่3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ1 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา/
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ
1 หลักสูตร

2.การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 1 เรื่องต่อปี

3.การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืน ๆ 1 ครั้งต่อปี

4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 1 ครั้งต่อปี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ2 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา/
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ
1 หลักสูตร

2.การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 2 เรื่องต่อปี

3.การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืน ๆ 2 ครั้งต่อปี

4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2 ครั้งต่อปี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ3 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา/
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ
1 หลักสูตร

2.การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 3 เรื่องต่อปี

3.การศกึษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืน ๆ 3 ครั้งต่อปี

4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 3 ครั้งต่อปี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ4 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา/
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ
1 หลักสูตร

2.การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 4 เรื่องต่อปี

3.การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืน ๆ 4 ครั้งต่อปี

4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 4 ครั้งต่อปี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ5 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาตนเอง 

1.การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา/
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ
1 หลักสูตร

2.การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 5 เรื่องต่อปี

3.การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืน ๆ 5 ครั้งต่อปี

4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 5 ครั้งต่อปี



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

 

ผลการปฏิบัติงาน (ระดับคุณภาพ) 
 ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3 
 ระดับ 4   ระดับ 5 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่รายงานในส่วนนี้ บันทึกลงในตัวชี้วัดที่ 13  ตามระดับคุณภาพที่ได้ 
   ประเมินไว้ 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 

หมายเหตุ  ส าหรับการด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู 
ซึ่ งยังมิได้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและด าเนินการเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) 
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว21/2560 มีผลบังคับใช้ ให้ประเมินด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพตามแบบฟอร์มนี้ 

   ด้านที ่3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ร่องรอยหลักฐาน (โปรดท าเครื่องหมาย/โปรดระบุเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 1. เอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความวิชาการ/กรณีศึกษา ฯลฯ 

 2. บันทึกร่องรอยการใช้เอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/แบบฝึกทักษะ/บทความ   
       ทางวิชาการ/กรณีศึกษา ฯลฯ จัดท าขึ้นในการจัดการเรียนรู้ 
 3.  เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่เก่ียวข้อง  

 3.1 
 3.2 
 3.3 
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ1 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาวิชาชีพ 

มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นเอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/
แบบฝึกทักษะ/บทความวิชาการ กรณีศึกษา ฯลฯ) 
2 เรื่องต่อปี และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ 
ปรับพฤติกรรม/แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ครบทั้ง 2 เรื่องต่อปี 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ2 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาวิชาชีพ 

มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นเอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/
แบบฝึกทักษะ/บทความวิชาการ กรณีศึกษา ฯลฯ) 
3 เรื่องต่อปี และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ 
ปรับพฤติกรรม/แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ครบทั้ง 3 เรื่องต่อปี 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ3 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาวิชาชีพ 

มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นเอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/
แบบฝึกทักษะ/บทความวิชาการ กรณีศึกษา ฯลฯ) 
4 เรื่องต่อปี และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ 
ปรับพฤติกรรม/แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ครบทั้ง 4 เรื่องต่อปี 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ4 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาวิชาชีพ 

มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นเอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/
แบบฝึกทักษะ/บทความวิชาการ กรณีศึกษา ฯลฯ) 
5 เรื่องต่อปี และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ 
ปรับพฤติกรรม/แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนครบ
ทั้ง 5 เรื่องต่อปี 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ระดับ5 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/ร่องรอยหลักฐาน 

ในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  
3.1 การพัฒนาวิชาชีพ 

มีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นเอกสารทางวิชาการ (แบบฝึกประสบการณ์/
แบบฝึกทักษะ/บทความวิชาการ กรณีศึกษา ฯลฯ) 
6 เรื่องต่อปี และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ 
ปรับพฤติกรรม/แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนครบ
ทั้ง 6 เรื่องต่อปี 



แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 

 (ลงชื่อ) 
 ( ) 

 ต าแหน่ง 
 วันที ่  เดือน พ.ศ. 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบผลการประเมินผลงาน       
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่า  

(ลงชื่อ).............................................กรรมการ (ลงชื่อ).............................................กรรมการ 
       ( )  ( ) 

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
 ( ) 

 วันที ่   เดือน   พ.ศ. 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

และเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่า  

 (ลงชื่อ) 
 ( ) 

ต าแหน่ง 
 วันที ่  เดือน พ.ศ. 
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