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ดานที่ 1  
ดานการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 

 

ด้านการจดัการเรียนการสอน หมายถึง การจดัทําหลกัสูตรและหรอืพฒันาหลกัสูตรเพื่อพฒันา

ผู้เรยีนให้เป็นคนด ีคนเก่ง มปัีญญา มศีกัยภาพ ในการศกึษาต่อและประกอบอาชพีตามมาตรฐานการเรยีนรู้ 

ตวัชีว้ดั สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตามหลกัสตูรสถานศกึษา โดยจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร 

รปูแบบทีห่ลากหลาย และเหมาะสมเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตั ิ

ตวัช้ีวดัท่ี 1.1  การสร้างและหรือพฒันาหลกัสตูร 

การสร้างและหรือพฒันาหลกัสูตร หมายถึง 

การจดัทําและหรอืพฒันาหลกัสูตรรายวชิาหรอืสาระการ

เรียนรู้ที่รบัผิดชอบ โดยมกีารวเิคราะห์มาตรฐานการ

เรยีนรู้และตวัชี้วดัเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวชิา หน่วย

การเรียนรู้ รวมทัง้มีการประเมนิความสอดคล้องกบั

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั หรอืผลการเรยีนรู ้

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. วเิคราะหห์ลกัสตูรมาตรฐานการเรยีนรู ้และ

ตวัชีว้ดั และหรอืผลการเรยีนรู ้และนําไปจดัทาํ

รายวชิา และหน่วยการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และหรอืผลการเรยีนรู ้

1) คําส ัง่แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการวเิคราะห์

หลกัสตูร 

2) แบบรายงานการวเิคราะหห์ลกัสตูร 

3) เอกสาร คําอธิบายรายวิชา และโครงสร้าง

รายวชิา 

4) ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับ

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัและผลการเรยีนรู ้

5) คําส ัง่ แ ต่งตั ้ง เ ป็นคณะกรรมการพัฒนา

หลกัสตูร กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

6) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ

พฒันาหลกัสตูร กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

7) เอกสารหน่วยการเรยีนรู ้

8) เอกสารหลกัสตูร 

2. ปรบัประยุกต์หลกัสูตรรายวชิา และหน่วยการ

เรยีนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกบั

บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถ

นําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

3. ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ 

และนําผลการประเมินการใช้หลกัสูตรมาปรบัปรุง

พฒันาใหม้คุีณภาพสงูขึน้ 

4. เป็นแบบอยา่งทีด่ ีเป็นผูนํ้า เป็นพีเ่ลีย้ง และ

เป็นทีป่รกึษาดา้นหลกัสตูร 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

9) คาํสัง่แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการประเมนิผล

การใชห้ลกัสตูร 

10) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีส่วน

เชื่อมโยงนําผลการประเมนิหลกัสตูรมาใช ้

11) คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสตูร 

12) รายงานการประชุมคณะกรรมการปรบัปรุง

หลกัสตูร 

13) เอกสารแสดงขัน้ตอนการประเมินผลการใช้

หลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ 

14) เกียรติบตัร/วุฒิบตัร/หนังสือเชิญ-ขอบคุณ/

ภาพถ่าย/ภาพโล่/คาํส ัง่/หรอือื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

15) หลกัฐานการไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูล ให้

คาํแนะนํา ช่วยเหลอืและอาํนวยความสะดวกด้าน

หลกัสตูร 

16) หลักฐานที่แสดงว่าได้ร ับการยอมรับ หรือ

ไดร้บัการยกยอ่งในวงวชิาชพีดา้นหลกัสตูร 

17) หลักฐานที่แสดงการให้คําแนะนํา ปรึกษา 

และช่วยเหลอืครดูา้นหลกัสตูร 

18) หลกัฐานผลงานเป็นที่ประจกัษ์และยอมรับ 

หรือได้ร ับการยกย่องในวงวิชาชีพและสร้าง

เครอืขา่ยในการพฒันาดา้นหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ คุณลกัษณะตาม

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสาํคญั ใหเ้รยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตั ิ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศกัยภาพ โดยคาํนงึถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจดัทํา

และหรอืพฒันาหน่วยการเรยีนรู ้ที ่สอดคล ้องกบัคําอธบิาย

รายวชิา ธรรมชาตขิองสาระการเรยีนรู้ เหมาะสมกบัผู้เร ียน 

บรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ มกีจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร

ปฏิบตัิ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ สื่อ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล

เพื่อให้ผู้เรียนได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตาม

มาตรฐานการเรยีนรู ้และประเมนิผลหน่วยการเรยีนรู ้

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยการปรับ

ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

ทอ้งถิน่ และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

1) หลกัฐานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดย

ประยุกต์ให้สอดคล้องกบับรบิทของสถานศกึษา 

ทอ้งถิน่ และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

2) หน่วยการเรยีนรูข้องรายวชิาทีส่อน 

3) เอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการ

เรยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาติ

ของสาระการเรยีนรู ้

2. มกีจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้ง

กบัธรรมชาตขิองสาระการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย

และสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

3. ประเมนิผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนําผล

การประเมนิมาปรบัปรุงพฒันาใหม้คุีณภาพสงูขึน้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  การจัดการเรียนรู 
ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

4. เป็นแบบอยา่งทีด่เีป็นผูนํ้า เป็นพีเ่ลีย้งและเป็น

ทีป่รกึษา ดา้นการออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้

4) เอกสารที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิี

ปฏบิตัทิี่หลากหลายและสอดคล้องกบัธรรมชาติ

ของสาระการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิ โดยคํานึงถงึ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

5) แบบประเมนิผลการใชห้น่วยการเรยีนรู ้

6) หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมิน

หน่วยการเรยีนรูม้าปรบัปรุง 

7) หลัก ฐ านที่ แสดงถึงการ เ ป็นผู้ ดุ แล  ให้

คาํแนะนํา ช่วยเหลอื และอาํนวยความสะดวกแก่

ครดูา้นการออกแบบการเรยีนรู ้

8) ห ลัก ฐ า น ที่ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร ร่ ว ม ป รึก ษ า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการ

เรยีนรู ้

9) หลกัฐานที่แสดงว่าได้รบัการยอมรบัและยก

ยอ่งในวชิาชพีดา้นการออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้

10) หลกัฐานที่แสดงการให้คําปรึกษา แนะนํา 

ช่วยเหลอืคร ูดา้นการออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้

11) หลกัฐานผลงานเป็นที่ประจกัษ์และยอมรบั 

หรือได้ร ับการยกย่องในวงวิชาชีพและสร้าง

เครอืข่ายในการพฒันาด้านการออกแบบหน่วย

การเรยีนรู ้
 

 

 



 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ คุณลกัษณะตาม

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสาํคญั ใหเ้รยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตั ิ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศกัยภาพ โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2.2 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP)/แผนการ

สอนรายบคุคล (IIP)/แผนการจดัประสบการณ์ 

 จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง การ

กําหนดแนวทางการจดัการเรียนตามหน่วยการเรยีนรู้ 

เป็นการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการ

เรยีนรูล้่วงหน้าอยา่งเป็นระบบ และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 

หมายถึง การวเิคราะห์ความต้องการจําเป็นพิเศษทาง

การศกึษาหรอืการบําบดัฟ้ืนฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศยั

ความร่วมมอืจากผูป้กครอง  คร ูผูบ้รหิาร และสหวชิาชพี 

เพื่อกําหนดแนวทางการจดัการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบั

ความต้องการจําเป็นพเิศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนกําหนดสื่อ สิง่อํานวยความสะดวก บรกิาร และ

ความช่วยเหลอือื่นใดทางการศกึษาใหเ้ฉพาะบุคคลอยา่งเป็นระบบ และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 จดัทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการจดัการเรยีนรูห้รอืการบําบดั

ฟ้ืนฟู เป็นการเตรยีมการสอนหรอืการกําหนดกจิกรรมการเรยีนรู้หรอืการบําบดัฟ้ืนฟูไวล้่วงหน้าอย่างเป็น

ระบบ และเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

จดัทําแผนการจดัประสบการณ์ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจดัประสบการณ์ เพื่อส่งเสรมิ

พฒันาการที่สมดุลทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ผ่านกจิกรรมการเล่นที่

เหมาะสมกบัวยัและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  การจัดการเรียนรู 
ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. วเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 1) รายงานการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคล 

2) แผนการจดัการเรยีนรู/้แผนการจดัการศกึษา

เฉพาะบุคคล ( IEP)/แผนการสอนรายบุคคล 

(IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุก

องค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิีการ

ปฏบิตัแิละสอดคลอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิ 

3) บนัทกึหลงัสอน 

4) หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ได้จากการ

บนัทกึการสอนมาพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้

5) หลกัฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดใีน

การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้

6) หลกัฐานทีแ่สดงการใหค้าํแนะนําแก่ครใูนการ

จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้

7) หลกัฐานที่แสดงถึงการเป็นพี่เลี้ยงด้านการ

จัดทําแผนการจัดการ เรียนรู้ห รือแผนจัด

ประสบการณ์ หรอืแผนการจดัการศกึษาเฉพาะ

บุคคล(IEP) 

8) หลกัฐานการเป็นทีป่รกึษา แนะนํา ช่วยเหลอื

เพื่อนครูในด้านการจดัทําแผนการจดัการเรยีนรู้

หรือแผนจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัด

การศกึษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

9) หลักฐานการแสดงถึงการมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ ยอมรับ หรือได้ร ับการยกย่องในวง

วชิาชพี 

10) หลกัฐานการสร้างเครอืข่ายการเรียนรู้ทาง

วชิาชพี 

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการ

ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและ

บรบิทของสถานศกึษาและท้องถิ่นที่มอีงค์ประกอบ

ครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศกึษาหรือ

ส่วนราชการต้นสงักัดกําหนดและสามารถนําไป

ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

3 .  มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยวิธีการปฏิบัติที่

สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้อง กับ

ธรรมชาตขิองสาระการเรยีนรูแ้ละผูเ้รยีน 

4. มบีนัทกึหลงัการสอนที่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้และนําผลมาปรบัประยุกต์แผนการจัดการ

เรยีนรูใ้หม้คุีณภาพทีส่งูขึน้ 

5. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นํา เป็นพี่เลี้ยง และ

เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทําแผนการจัด การ

เรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู ้หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ คุณลกัษณะตาม

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสําคญั ให้เรยีนรู้ด้วยวธิกีารปฏบิตั ิส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถ

พฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยคํานึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2.3 กลยทุธใ์นการจดัการเรียนรู้  

กลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการ

เรยีนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมอื รูปแบบ เทคนิค และวธิกีารอย่าง

หลากหลายทีม่ปีระสทิธภิาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู ้

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และ

วธิีการที่เน้นการปฏิบตัมิีความหลากหลาย ใช้สื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการ เรียนรู้                 

การวดัผลและประเมนิผลตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ ี่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัหรอืผล

การเรยีนรู้ จุดประสงค์การเรยีนรู้และสอดคล้อง

กบัธรรมชาตขิองผูเ้รยีนและสาระการเรยีนรู ้

1) แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบ เทคนิค 

แล ะ วิธีก า รที่ เ น้ น วิธีก า รปฏิบัติที่ มีค วาม

หลากหลาย 

2) หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่ อ นว ัตกรรม 

เทคโนโลย ีการจดัการเรยีนรู ้การวดัประเมนิผล

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชี้วดั หรอืผลการเรยีนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ

ของผูเ้รยีนและสาระการเรยีนรู ้

3) หลกัฐาน ร่องรอยการประเมินผลการใช้กล

ยุทธ์การจดัการเรยีนรู้และนําผลมมาประบปรุง

พฒันา 

4) หลกัฐานการนิเทศการจดัการเรยีนรู ้

2. ประเมนิผลการใช ้กลยทุธใ์นการจดัการเรยีนรู้

และนําผลการประเมินมาปรบัปรุงให้มีคุณภาพ

สงูขึน้ 

3. นิเทศการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

4.กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สามารถ นํ าไป       

ใชไ้ดใ้นสถานศกึษาทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง 

5. เป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นผูนํ้า 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  การจัดการเรียนรู 
ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

5) หลกัฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ในสถานศกึษา 

ทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง 

6) หลกัฐาน ร่องรอยการเป็นแบบอย่างที่ดีใน

ด้านการยอมรับ หรือได้ร ับการยกย่องในวง

วชิาชพี 

7) หลกัฐาน ร่องรอยการมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์

เป็นทีน่อมรบั หรอืไดร้บัการยกยอ่งในวงวชิาชพี 

8) หลกัฐานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทาง

วชิาชพี 

9) หลกัฐานและร่องรอยอื่นๆเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ คุณลกัษณะตาม

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสาํคญั ใหเ้รยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตั ิ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศกัยภาพ โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2.4 คณุภาพผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้ เรียนมี

ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ ตามมาตรฐาน

การเรยีนรู้ และตวัชี้วดัของสาระการเรียนรู้ 

มีสมรรถนะที่สําคญั  และคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคต์ามหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  การจัดการเรียนรู 
ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผูเรียน 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

จาํนวนผูเ้รยีนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 มผีลการพฒันา

คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

กาํหนด 

1) หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียน

รายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการ

ประเมนิ มแีนวทางดงันี้ 

ตรวจสอบขอ้มลู ทีแ่สดงถงึจาํนวนผูเ้รยีนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 มีผลการพฒันาคุณภาพเป็นไป

ตามค่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษากาํหนด 

ด้าน จํานว น

นักเรียน

(คน) 

จํ า น ว น

นักเรียน

ท่ีผ่านค่า

เป้าหมาย

(คน) 

คิ ด

เ ป็ น

ร้ อ ย

ละ 

ผลสมัฤทธิ ์    

อ่ า น  คิ ด 

วิ เ ค ร า ะ ห์  

เขยีน 

   

คุณลกัษณะ

อั น พึ ง

ประสงค ์

   

รวมเฉลีย่  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.3 การสร้างและการพฒันา ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรยีนรู ้ 

การสร้างและการพฒันา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลอืก การคดัสรร 

ใช้ สร้างและพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา   และ

แหล่งเรยีนรู ้เพื่อนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูท้ ี่เหมาะสมกบัผู้เรียน

สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ว ัด และ

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. สร้างและพัฒนาสื่อ นว ัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้นําไปใชใ้นการจดัการ

เรยีนรู ้เหมาะสมกบัผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระ

มาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชี้วดั หรอืผลการเรยีนรูแ้ละ

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษาและ

แหล่งเรยีนรู ้

2) บนัทกึการใชส้ื่อ 

3) แผนการจดัการเรยีนรู ้

4) แบบประเมนิการใชส้ื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี

ทางการศกึษา และแหล่งเรยีนรู ้

5) หลกัฐานการนําผลมาปรบัปรุง พฒันาให้มี

คุณภาพสงูขึน้ 

6) หลักฐานการเผยแพร่ หรือแบบตอบรบัสื่อ 

นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหล่ง

เรยีนรู ้

7) หลกัฐาน ร่องรอยการเป็นทีย่อมรบั หรอืไดร้บั

การยกยอ่งในวงวชิาชพี 

8) หลกัฐาน ร่องรอยการมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์

เป็นทีย่อมรบั หรอืไดร้บัการยกยอ่งในวงวชิาชพี 

9) หลักฐานการสร้างเครือข่าย การสร้างสื่อ/

พฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา

2.  ประเมินผลการใช้สื่อนว ัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และนําผลการ

ประเมนิไปปรบัปรุงพฒันาใหม้คุีณภาพสงูขึน้ 

3. สามารถนําสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการ

ศึกษา และแหล่ งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ใ น

สถานศกึษาทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง 

4. เป็นแบบอยา่งทีด่เีป็นผูนํ้า 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพทาง

การศกึษา 

10) หลักฐานและร่ อง รอยอื่ นๆ เพิ่ม เติมที่

เกีย่วขอ้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึง 

กระบวนการทีไ่ด้มาซึ่งขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ป็นผลจากการจดัการ

เรยีนรู้ เพื่อปรบัปรุง พฒันา ตดัสนิผลการเรยีนรู้ ความก้าวหน้า

และพฒันาการ        ของผู้เรยีน ที่สะท้อนระดบัคุณภาพของ

ผูเ้รยีน โดยใชว้ธิกีาร เครื่องมอืวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย 

เหมาะสม และสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี้วดั และ

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. สร้างและพฒันาเครื่องมือวดัและประเมนิผลที่

หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกบัมาตรฐานการ

เรยีนรู้ ตวัชี้วดั และหรอืผลการเรยีนรู ้และจุดประสงค์

การเรยีนรู ้

1) แผนการจดัการเรยีนรู ้

2) หลักฐาน ร่องรอยการสร้างและพัฒนา

เครื่ องมือที่ ใ ช่ ในการว ัดและประ เมินผลที่

หลากหลาย เหมาะสม 

3) หลกัฐาน ร่องรอยการประเมินตามสภาพ

จรงิ 

4) หลกัฐาน ร่องรอยการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมอืและประเมนิผล 

5) หลักฐาน ร่องรอยการนําผลการประเมิน

คุณภาพ เครื่องมอืมาปรบัปรุง 

6) หลกัฐาน ร่องรอยการให้คาํแนะนําดา้นการ

วดัและประเมนิผล 

7) มหีลกัฐาน ร่องรอยการเป็นแบบอยา่งที่ดใีน

การว ัดและประเมินผลการเรียนรู้ จนเป็นที่

ยอมรบัหรอืไดร้บัการยกยอ่งในวงวชิาชพี 

2. มกีารประเมนิตามสภาพจรงิ 

3. มกีารประเมินคุณภาพของเครื่องมือ วดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และนําผลการประเมิน

คุณภาพของเครื่องมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ไปปรบัปรุงพฒันาใหม้คุีณภาพสงูขึน้ 

4. เป็นแบบอย่างที่ดเีป็นผู้นํา เป็นพี่เลี้ยงและให้

คาํปรกึษาดา้นการวดัและประเมนิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

8) หลกัฐานร่องรอยการเป็นพี่เลีย้งหคําแนะนํา

ช่วยเหลอื อาํนวยความสะดวกแกคร ูดา้นการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรู ้

9) หลกัฐาน ร่องรอยการใหค้าํปรกึษาดา้นการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

10) หลักฐาน ร่องรอยการมีผลงาน/เ ป็นที่

ประจกัษ์เป็นทีย่อมรบัหรอืไดร้บัการยกยอ่งในวง

วชิาชพี 

11) หลกัฐาน ร่องรอยการสร้างเครือข่ายด้าน

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ในการพฒันา

คุณภาพการศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.5 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้ 

ก า ร วิ จ ัย เ พ่ื อ พัฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้  

หมายถึ ง  ก ร ะบวนการแก้ ไ ข ปัญหาหรือ

พฒันาการจดัการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนได้ เต็มตาม

ศกัยภาพ 

 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. ใชก้ระบวนการวจิยัหรอืดาํเนินการวจิยัในการ

สรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพื่อแกปั้ญหาและหรอื

พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยใชว้ธิกีารทีถู่กตอ้ง

และเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

จาํเป็น 

1) รายงานผลการวจิยั หรอืดําเนินการวจิยัใน

การสร้าองค์ความรู้ใหม่ โดยวธิีการที่ถูกต้อง

เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ

จาํเป็น 

2) หลกัฐาน ร่องรอยการนําผลการแก้ปัญหา

หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เ รียน หรือ

ผลการวจิยัไปใช ้

3) หลกัฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงการเป็นผู้นํา 

หรอืใหค้าํแนะนํา 

4) หลกัฐาน ร่องรอยการสรา้งเครอืข่ายในดา้น

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้

2. นําผลการแก้ปัญหาหรือการพฒันาการเรยีนรู้

ของผูเ้รยีนหรอืผลการวจิยัไปใช ้

3 .  เ ป็ น ผู้ นํ า แ ล ะ ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า ใ น ก า ร ใ ช้

กระบวนการวจิยัหรือดําเนินการวจิยัในการสรา้ง

องค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพฒันาการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ดานที่ 2  
ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน  

ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ทีส่่งเสรมิ สนบัสนุน และช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู ้อยา่งมคีวามสุข 

และเป็นผูเ้สรมิแรง ชีแ้นะแนวทางใหผู้เ้รยีนศกึษาแสวงหาความรู ้คดิวเิคราะห ์ปฏบิตั ิและคน้พบคาํตอบ

ดว้ยตนเอง 

ตวัช้ีวดัท่ี 2.1 การบริหารจดัการชัน้เรียน  

การบริหารจดัการชัน้เรียน หมายถงึ 

การจดัสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชัน้เรยีนที่

ส่งเสรมิและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้กระตุน้ความสนใจ

ใฝ่รู้ ใฝ่ศกึษา อบรมบ่มนิสยั ตลอดจนส่งเสรมิ

ให้ผู้เรยีนเกดิกระบวนการคดิ ทกัษะชวีติ ทกัษะ

การทาํงาน มคุีณธรรม จรยิธรรม คุณลกัษณะอนั

พึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็น

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข สร้างแรงบนัดาลใจ และเสริมแรงให้

ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจในการพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ มคีวามปลอดภยัและมคีวามสุข 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. ผู้ เ รียนและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่าง

สร้างสรรค์ในการจดัสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่

เอือ้ต่อการเรยีนรู ้มคีวามปลอดภยัและมคีวามสุข 

1) หลกัฐาน ร่องรอยที่ผู้เรยีนและผูเ้กี่ยวขอ้งมี

ส่ ว น ร่ ว ม อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ใ น ก า ร จั ด

สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้มี

ความปลอดภยั และมคีวามสุข 2. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิมทีกัษะ

ชวีติและทกัษะการทาํงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมคุีณธรรมจรยิธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ค่านิยมทีด่งีาม ปลกูฝัง

ความเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์

ทรงเป็นประมุข 

2) หลกัฐาน ร่องรอยการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ

กระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะการ

ทาํงาน 

3) หลักฐาน ร่องรอยการอบรมบ่มนิส ัย ให้

ผู้เรยีนมคุีณธรรม จรยิธรรม คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็น

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

4) แฟ้มเอกสาร หลกัฐานการบรหิารจดัการชัน้

เรยีน และแหล่งเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนมสี่วนร่วม 

5) แบบบนัทกึการใชห้อ้ง 

6) หลกัฐาน ร่องรอยการเสรมิแรงใหผู้เ้รยีน 

7) หลัก ฐ านที่ แ สดงผู้ เ รียนและผู้ มีส่ ว น

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจดั

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ผู้เรียนเกิดแรง

บนัดาลใจ 

8) หลกัฐาน ร่องรอยการบรหิารจดัการชัน้เรยีน

ทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ีเช่น ภาพกจิกรรม รางวลั โล่ 

วฒุบิตัร เกยีรตบิตัร เป็นตน้ 

4. เสรมิแรงให้ผู้เรยีนมคีวามมัน่ใจในการพฒันา

ตนเองเตม็ตามศกัยภาพเกดิแรงบนัดาลใจ 

5.เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการชัน้

เรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน  

ด้ านการ บริ หาร จัด การ ชั ้น เรี ย น 

หมายถึง การจดักจิกรรมสิง่อํานวยความสะดวก 

จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ที่ ส่ ง เสริม 

สนับสนุน และช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู้ 

อย่างมคีวามสุข และเป็นผูเ้สรมิแรง ชี้แนะแนวทางใหผู้เ้รยีนศกึษาแสวงหาความรู้ คดิวเิคราะห ์ปฏบิตั ิ

และคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง  

ตวัช้ีวดัท่ี 2.2 การจดัระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรียน  

การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การดําเนินการดูแลช่วยเหลอืผู้เรยีนอย่างเป็น

ระบบ โดยการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ สงัเคราะห ์จดัทําและใชส้ารสนเทศของผูเ้รยีน จดัทําโครงการ

และกิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ด้วยวธิีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสรมิ ป้องกนั และแก้ปัญหาของผู้เรยีน

รายบุคคล  

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สงัเคราะห ์จดัทาํและ

ใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รยีน 

1) หลักฐาน ร่องรอยระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีน 

2) หลักฐาน ร่องรอยโครงการและการจัด

กจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์

3) หลกัฐาน ร่องรอยโครงการส่งเสรมิ ป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหาผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ 

4) มหีลกัฐาน ร่องรอยการเผยแพร่ระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีน 

5) มีหลักฐาน ร่ อง รอยการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนจนเป็นทีย่อมรบั 

6) มหีลกัฐาน รอ่งรอยการสรา้งเครอืข่ายระบบ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย

วธิกีารทีห่ลากหลายในการดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน 

3. ส่งเสรมิ ป้องกนัและแกปั้ญหาผูเ้รยีนอย่างเป็น

ระบบ 

4. นําไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบท

ใกลเ้คยีง 

5. เป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นผูนํ้า 

ตัวชี้วัดที่  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 



 

 

 

 

 

ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน  

ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน หมายถึง การจดักิจกรรมสิ่งอํานวย

ความสะดวก จดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสรมิ สนับสนุน และช่วยเหลอื

ผู้เรยีนให้เกดิการเรยีนรู้ อย่างมคีวามสุข และเป็นผู้เสรมิแรง ชี้แนะแนวทางให้

ผูเ้รยีนศกึษาแสวงหาความรู ้คดิวเิคราะห ์ปฏบิตั ิและคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง  

ตวัช้ีวดัท่ี 2.3 การจดัทาํข้อมลูสารสนเทศ และเอกสารประจาํชัน้เรียนหรือประจาํวิชา  

การจดัทําข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาํชัน้เรียนหรือประจาํวิชา หมายถึง การ

ดําเนินการรวบรวมขอ้มูลของผู้เรยีนในทุกด้านที่ผ่านการวเิคราะห์ สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบมคีวาม

ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสรมิสรา้งและพฒันาผูเ้รยีนประจําชัน้หรอืประจําวชิา

ทีร่บัผดิชอบ 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. จดัทําขอ้มลูสารสนเทศและเอกสารประจําชัน้เรยีน

หรอืประจาํวชิาอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

1) ขอ้มลูสารสนเทศ 

2) เอกสารประจาํชัน้เรยีนหรอืประจาํวชิา 

3) หลกัฐาน ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการ

เสรมิสรา้งและพฒันาผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ 

4) หลกัฐาน ร่องรอยการให้คําปรกึษาแก่ครูใน

สถานศกึษา ดา้นการจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศ 

5) มีห ลัก ฐ า น  ร่ อ ง ร อ ย ก า ร จัด ทํ า ข้ อ มู ล

สารสนเทศ และเอกสารประจําชัน้เรียนหรือ

ประจําวชิา จนเป็นที่ยอมรบั หรือได้รบัการยก

ยอ่งในวงวชิาชพี 

6) มีหลักฐานการสร้างเครือข่าย ด้านข้อมูล

สารสนเทศและเอกสารประจําชัน้เรียนหรือ

ประจาํวชิา 

 

2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนา

ผูเ้รยีน 

3. ให้คําปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษาด้านการ

จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศ 

4. เป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นผูนํ้า 

ตัวชี้วัดที่  2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสาร

ประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

ดานที่ 3  
ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 

ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ หมายถงึ กระบวนการพฒันาสมรรถนะและวชิาชพีคร ูโดย

มีแผนการพฒันาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการ

ปฏบิตังิานความตอ้งการจาํเป็น องคค์วามรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยทุธข์องหน่วยงานการศกึษาหรอืส่วน

ราชการตน้สงักดั มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัในระดบัสถานศกึษา หรอืระดบัเครอืขา่ย หรอืระดบัชาต ิ

และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วย

ความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร  ที่มวีสิยัทศัน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกจิร่วมกนั ซึง่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรยีน เพื่อให้เกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร และสร้างนวตักรรมจากการเขา้ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชพี  

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 การพฒันาตนเอง 

การพฒันาตนเอง หมายถงึ กระบวนการพฒันา

สมรรถนะของครรูายบุคคล โดยมแีผนการพฒันาตนเอง

และดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สอดคลอ้งกบัสภาพ การปฏบิตังิาน ความตอ้งการจาํเป็น 

องค์ความรูใ้หม่ หรอืตามนโยบาย หรอืแผนกลยทุธข์อง

หน่วยงานการศกึษาหรอืส่วนราชการต้นสงักดั โดยนํา

ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเอง

มาพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ ีส่่งผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี   3.1 การพฒันาตนเอง 

ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 



 

 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. จดัทาํแผนพฒันาตนเอง ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการ

ปฏบิตังิานความต้องการจําเป็นหรอืตามแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงานการศกึษา หรือส่วนราชการต้น

สงักดั 

1) แผนพฒันาตนเอง 

2) หลกัฐานการพฒันาตนเอง ตามแผนพฒันา

ตนเอง 

3) ห ลั ก ฐ า น  ร่ อ ง ร อ ย ก า ร นํ า ค ว า ม รู้  

ความสามารถและทกัษะมาพฒันา นวตักรรมการ

เรยีนรูท้ ีเ่กดิจากการพฒันาตนเอง 

4) หลกัฐาน ร่องรอยการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

5) หลกัฐาน ร่องรอยการเป็นทีย่อมรบั หรอืไดร้บั

การยกยอ่งในวงวชิาชพี 

6) หลกัฐาน ร่องรอยการสร้างเครอืข่าย ในด้าน

การพฒันาตนเอง 

2. พฒันาตนเองตามแผน 

3. นําความรู ้ความสามารถ 

และทกัษะที่ได้จากการพฒันาตนเองมาพฒันา

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รยีน 

4. สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเอง 

5. เป็นแบบอยา่งทีด่ ีและเป็นผูนํ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 

ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ หมายถงึ กระบวนการพฒันาสมรรถนะและวชิาชพีคร ูโดย

มีแผนการพฒันาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการ

ปฏบิตังิานความตอ้งการจาํเป็น องคค์วามรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยทุธข์องหน่วยงานการศกึษาหรอืส่วน

ราชการตน้สงักดั มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัในระดบัสถานศกึษา หรอืระดบัเครอืขา่ย หรอืระดบัชาต ิ

และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วย

ความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร  ที่มวีสิยัทศัน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกจิร่วมกนั ซึง่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรยีน เพื่อให้เกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร และสร้างนวตักรรมจากการเขา้ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชพี  

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 การพฒันาวิชาชีพ 

ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ  ห ม า ย ถึ ง 

กระบวนการพฒันาวชิาชีพครู โดยการมสี่วนร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัในระดบัสถานศกึษา หรอื

ระดบัเครอืข่าย หรอืระดบัชาต ิและแสดงบทบาท  

ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์

แบบกลัยาณมติร มวีสิยัทศัน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกจิร่วมกนั เพื่อให้เกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร และ

สรา้งนวตักรรมจากการเขา้ร่วมในชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี โดยนําความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทีไ่ด้

จากการพฒันาวชิาชพีมาพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ ีส่่งผล     ต่อคุณภาพผูเ้รยีน 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 



 

ข้อกาํหนดระดบัคณุภาพ (5) ตวัอย่างเอกสาร ร่องรอย หลกัฐาน 

1. เขา้ร่วมชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 1) การบนัทกึกจิกรรม PLC 

2) คําส ัง่แต่งตัง้ของโรงเรยีน กจิกรรมชุมชนการ

เรยีนรูท้างวชิาชพี 

3) หลกัฐาน ร่องรอย ภาพถ่าย 

4) หลกัฐาน ร่องรอยการนําองคค์วามรู ้PLC ไป

ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

5) นวตักรรมทีเ่กดิจาก PLC 

6) หลกัฐาน ร่องรอยการสรา้งเครอืขา่ย PLC 

7) หลกัฐาน ร่องรอยการนํา PLC มาใชใ้นองคก์ร

จนเกดิเป็นวฒันธรรม 

8) หลักฐาน ร่องรอยผลงานที่เป็นที่ประจกัษ์ 

เป็นที่ยอมรบัหรอืได้รบัการยกย่องในวงวชิาชพี

ดา้น PLC 

9) หลกัฐาน ร่องรอยรางวลัเกยีรตบิตัรและอื่นๆ 

10) หลกัฐาน ร่องรอยการเป็นวทิยากร เป็น

แกนนํา การเผยแพร่ การนําเสนอ การจัด

นิทรรศการ เป็นตน้ 

2. นําองค์ความรู้ที่ได้จากการเขา้ร่วมชุมชนการ

เรยีนรูท้างวชิาชพีไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

3. สร้างนวตักรรมที่ได้จากการเขา้ร่วมในชุมชน

การเรยีนรูท้างวชิาชพี 

4. สรา้งเครอืขา่ยชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 

5. สรา้งวฒันธรรมทางการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

6. เป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อวงวชิาชพี 

7. เป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นผูนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 


