
 



 
ค าน า 

 
 รายงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ประกอบด้วย สาเหตุของการปรับเปลี่ยนการใช้หลักเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ คุณสมบัติของผู้
ขอรับ   การประเมิน หลักเกณฑ์การประกาศ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
ขั้นตอน       การประเมินของต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการอบรม             
จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
       พิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส 
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ท าไมจึงเปลี่ยนมาใช้หลักเกณฑ์ใหม่ 
คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การประกาศ 
ท าไมต้องเป็นหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ขั้นตอนการประเมินครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 
ขั้นตอนการประเมินครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
บทเฉพาะกาล 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
ภาคผนวก 
     - ค าสั่งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ที่ 194/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ 
     - ภาพถ่ายกิจกรรม 
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โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 
วิทยากร : นายเทพสุริยา สะอาด 
    ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
    ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
วิทยากร : นางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์ 
    ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ 

 ครูต้องรู้หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการประเมินผลงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 8 สิงหาคม 2561 

ท าไมจึงเปลี่ยนมาใช้หลักเกณฑ์ใหม่  

 เพราะการประเมินแบบเดิม เป็นการประเมินจากผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการจัดท าเอกสาร
เป็นส่วนใหญ่ แต่คุณภาพการศึกษาในภาพรวมยังไม่เป็นที่พอใจของสังคม ในขณะที่ครูที่มีความรู้จ านวน
มาก มีความทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง จนเกิดทักษะความช านาญ ความเชี่ยวชาญ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการสอน แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพตามผลงาน จึงน ามาสู่
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ 

 จากการน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
หลักการ “เน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง เน้นการสร้างความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงานจริง” 

 การพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและกระแสโลกยุคปัจจุบัน 
การพัฒนาครูจึงต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะทางของวิชาชีพชั้นสูง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ความสามารถ 
2. ด้านวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. การส่งเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพที่ท าการสอนจนเกิดความช านาญ เชี่ยวชาญในวิชาชพี  

(ระยะเวลาท างาน 4-6 ปี) ในการท างานซ้ าไป ซ้ ามา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานนอกจากจะใช้ขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะแล้วยังเชื่อมกันการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนด้วย 
 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ใช้เกณฑ์เก่าได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีเท่านั้น นับตั้งแต่.........เมื่อไหร่ 
1 ปี หมายถึง ภายใน 1 ปีหลังจากประกาศของ กจ.ชัยภูมิ  

8 สิงหาคม 2561 ถึง 7 สิงหาคม 2562 คือ การนับตั้งแต่ประกาศหลักเกณฑ์  หรือ 
1 ปี นับตั้งแต่ มีคุณสมบัติครบ 



ถ้าช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่ส่งตามเกณฑ์เก่า จะส่งเกณฑ์ใหม่ ก็ได้ จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีเงื่อนไข
ตามแบบฟอร์ม (ตารางขวาง ช่อง 2) 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้ การเก็บงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด และอะไรบ้างคือ
ร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน (ตามเอกสารเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ) ใช้ทั้งเลื่อนเงินเดือนและ
เลื่อนวิทยฐานะ 

คุณสมบัติ 

 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือ ด ารงวิทยฐานะ ใช้เวลา 5 ปี ต าแหน่งครู นับตามจริง
ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครู เช่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นต าแหน่งครู หรือ ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะ 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 การนับระยะเวลา ดังนี้ 
  9 กันยายน 2562  ถึง 8 กันยายน 2563  (ปีที่ 1) 
  9 กันยายน 2563 ถึง 8 กันยายน 2564  (ปีที่ 2) 
  9 กันยายน 2564 ถึง 8 กันยายน 2565  (ปีที่ 3) 
  9 กันยายน 2565 ถึง 8 กันยายน 2566  (ปีที่ 4) 
  9 กันยายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2567  (ปีที่ 5) 

 2. ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  2.1 800 ชั่วโมง/ปี  ส าหรับ ครูช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
  2.2 900 ชั่วโมง/ปี  ส าหรับ ครูเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 
  2.3 ต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 
     ชั่วโมงปฏิบัติงาน คือ 
  1. งานสอน 
  2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
  3. งานพิเศษ งานฝ่าย  
  4. งานตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวง กรม เช่น TO BE NUMBER ONE  SBMLD 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  5. ตารางสอนต้องไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 
ชั่วโมง 
หมายเหตุ  ให้อิงมาตรฐานวิทยฐานะ นั้น ๆ โดยพิจารณาจาก หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะนั้น ๆ 

 3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  คือ ต้องมีคุณงามความดีปรากฏ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 ปีติดต่อกัน ไม่เคยถูก
ลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ปีติดตอ่กัน 
 
 



 4. ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามที่ ก.กลาง ก าหนด (มีประกาศการใช้
หลักเกณฑ์การพัฒนาครู เพ่ือให้เป็นระบบและต่อเนื่อง) 
 
หลักเกณฑ์การประกาศ 
 ฉบับที่ 1 เมื่อปี 2561 (หน้า 65) ฉบับนี้ยกเลิก 
 ฉบับที่ 2 เมื่อปี 2562 (หน้า 70) ปัจจุบันใช้ฉบับนี้ คือ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 
 ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวประเมินตนเอง และจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง ( ID PLAN) เป็นรายปี 
ตามแบบท่ี ก.จ. ก าหนดพร้อมทั้งเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ในรอบ 5 ปีที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมง 
หากมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ให้น าจ านวนชั่วโมงการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ส่วนที่เกิน 50 
ชั่วโมงในแต่ละมีมานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ 100 ชั่วโมงได้ 
 (ในแต่ละปี ต้องมีชั่วโมงการพัฒนา เฉลี่ยปีละ 20 ชั่วโมง ถ้า 5 ปี ไม่ครบ 100 ชั่วโมง ให้น า
ส่วนเกินจาก PLC มานับรวมให้ครบ) 
 การอบรมพัฒนาตนเอง ต้องเป็นหลักสูตรที่ ก.กลาง หรือ คุรุสภา รับรอง จึงจะน ามานับชั่วโมง
การพัฒนาตนเองได้ 

ท าไมต้องเป็นหลักสูตรที่ คุรุสภารับรอง 
 หลักสูตรที่คุรุสภารับรองมีองค์ประกอบการเสริมสร้างองค์ความรู้ความสามารถให้ครู ซึ่งเป็น
วิชาชีพชั้นสูง ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ 
- เนื้อหาวิชาที่สอน ความสามารถ ทักษะรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน 
  การปรับพื้นฐานและอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- หลักการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
- หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 
- พ้ืนฐานการศึกษา หลักการการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบาย
การศึกษา 
  จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร 
- การจัดการศึกษาแบบรวมและการตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน 
- ทฤษฏีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 



2. ด้านทักษะ 
- หลักสูตร 
- การจัดการเรียนรู้ 
- การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
- การใช้สื่อการเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
- การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
- ภาษาอังกฤษ 

3. ด้านความเป็นครู 
- ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนทั้ง กาย วาจา และจิตใจ 
  ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธาและน่าเชื่อถือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- มีวินัยและการรักษาวินัย 
- เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้  
  ความช านาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
- ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
- มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

การรับรองการอบรม มี 3 ระดับ 
 1.ระดับพ้ืนฐาน อบรม 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์)  ให้ 12 ชั่วโมง 
 2.ระดับกลาง อบรม 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์) ให้ 20 ชั่วโมง 
 3.ระดับสูง อบรม 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์) ให้ 24 ชั่วโมง 
มีมติ ก.กลาง ยกเว้น การเข้าอบรมช่วงปี 2561  2562  ไม่ต้องเข้ารับการอบรมก็ได้ แต่ต้องท า PLC 
ชดเชย ปีละ 20 ชั่วโมง 
 คุณสมบัติ ข้อ 1 2 3 4 ให้นับระยะเวลา วันชนวัน 
 คุณสมบัติ ข้อ 5 ให้นับ ปีการศึกษา 

 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน ตามกฎกระทรวง การเริ่ม
นับให้เริ่มนับปีการศึกษา ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ถึง 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป ยกเว้น ปี
การศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด (ข้ึนอยู่กับ โรงเรียนประกาศเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่เท่าใด) 
 
 
 
 
 



ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจาก งาน เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามเกณฑ์
ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ไม่น้อย
กว่า 2 รายการ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน 1 รายการ ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ และต้องได้คะแนน
จากกรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินทุกปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1 ประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อแนะน า ปรับปรุงงาน 
 ครั้งที่ 2 ประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ประเมินวัดผลว่าผ่านเกณฑ์การตัดสินหรือไม่ 
 ผู้ประเมิน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการกลั่นกรอง ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
คนแต่งตั้ง ถ้า ผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าผู้ขอ (ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ) ต้องขอผู้ประเมิน
ร่วมกับ กจ.ชย.  
ในแต่ละป ีครู ต้องท าอะไรบ้าง 
 1 .เก็บชั่วโมงการปฏิบัติงาน 800 ชม. (ชนก./ชนพ.) 900 ชม. (ชช./ชชพ.) และ PLC 50 
ชั่วโมง 
 2. วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ไม่เคยถูกลงโทษ) 
 3. เก็บชั่วโมงการพัฒนาตนเอง (เฉลี่ยปีละ 20 ชั่วโมง หากเก็บได้ 12 ชั่วโมง ให้น า PLC 
ส่วนเกินจาก 50 ชั่วโมง มาเพ่ิม  และต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID : PLAN) ทุกปี 
 4. เก็บเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
 5. บันทึก PPR 

ข้นตอนการประเมินครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 

1. เมื่อสิ้นภาคเรียน ใช้แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หน้า 33-35)  (หน้า 33-64) คือแบบบันทึกการประเมินทุกครั้ง ทั้งครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ( 5 ปี ๆ ละ 2 ครั้ง มีจ านวน 10 ชุด) แล้วน าสรุปใส่แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 (หน้า 25-29) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ 13 ตัวชี้วัด (5 ปีการศึกษา มี วฐ.2 5 ชุด) ต้องมีการบันทึก PPR เป็นระยะ ๆ ให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ลงนามเป็นระยะ ๆ พร้อมหลักฐานประกอบ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 
โดยใส่รหัสเอกสาร ประกอบด้วย 

2. คุณสมบัติครบ 5 ข้อ 
3. บันทึก PPR ครบ 
4. จัดท าค าขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1 และ วฐ.3) 
 
 
 
 
 

 
 



ขั้นตอนการประเมินครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 1. คุณสมบัติครบ 5 ข้อ (จัดท า ID : PLAN) 
 2. ประเมินทุกปีการศึกษา บันทึก PPR 
 3. รวบรวมแบบบันทึก PPR + วฐ.1 + วฐ.3 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
              ผอ. รร.             ผอ. กองการศึกษา                  ปลัดอบจ.                    ส่ง กจจ.ชย. 
 4. ส่งผลงานทางวิชาการ 
  ผลงานทางวิชาการ 2 รายการ (ผลงานที่เกิดจากวิชาที่สอน ใน 5 ปีการศึกษา) 
   1) งานวิจัยในชั้นเรียน  
   2) รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลงานส่ง           กจจ.ชย.                    กรม 

บทเฉพาะกาล 
 คุ้มครองผู้ด ารงต าแหน่งครู ก่อนมาตรฐานทั่วไปใหม่บังคับใช้ ให้เสนอขอประเมินผลงาน
มาตรฐานทั่วไปเดิมได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่............... 
 ต าแหน่งครู ก่อนเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ (8 สิงหาคม 2561) บรรจุ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อน 8 
สิงหาคม 2561 มีสิทธิ์ใช้เกณฑ์เก่าได้ 1 ครั้ง มีเวลา 1 ปี เท่านั้น เริ่มนับตั้งแต่ 

- 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มาตรฐานใหม่บังคับใช้ 
- 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ 
- 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ  ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 รายการ 



ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด 
 

ด้านที่ 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.หลักสูตรรายวิชาที่สอน 
3.หน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่สอน 
4.หลักฐานการประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาที่สอน 
5.แผนการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน 
จ านวน 1 แผนที่สามารถน าสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน หรือ PLC) 
6.ค าสั่งหัวหน้ากลุ่มสาระ/ค าสั่งปรับปรุงหลักสูตร) 
7.ประเมินผลการใช้หลักสูตร (รายงานผลการสอน / ผลการสอนใน
ตัวชี้วัดนั้น ๆ ที่แสดงผลด้าน K P A C) 
8.รายงานการนิเทศกลุ่มสาระ (บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ) 
9.ร่องรอยการซ่อมเสริม/การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น (ผล
คะแนนของนักเรียน รายตัวชี้วัดที่นักเรียนยังไม่ผ่าน ครูแก้ปัญหา
อย่างไร) 
10.เผยแพร่เอกสาร 
11.วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่ ค าสั่ง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ด้านที่ 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1.หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน (ปีที่ 1 /ปีที่ 2 ต้องมีการปรับ
ประยุกต์ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย/น าไปปฏิบัติได้จริง) 
2.หลักฐานการประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้ (บันทึกท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ ด้าน K  P  A  C) 
3.ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา (PLC) 
4.หลักฐานและร่องรอยอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่เก่ียวข้อง 
5.เผยแพร่เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านที่ 1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 3 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) /แผนการสอน
รายบุคคล(IP)/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

1.หลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียน 
2.แผนการจัดการเรียนรู้  
  2.1 สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  2.2 สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา/ธรรมชาติของผู้เรียน/บริบท รร. 
  2.3 มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่ รร.ก าหนด 
  2.4 สามารถน าไปใช้ได้จริง 
  2.5 มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ 
  2.6 มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  2.7 มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.8 น าผลการจัดการเรียนรู้มาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น (วิจัยในชั้นเรียน / PLC /ผลงานทางวิชาการ) 
3.ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพ้ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา (PLC) 
4.รายงานการนิเทศกลุ่มสาระ 
5.หลักฐานและร่องรอยอ่ืน ๆ 

 
 
 

ด้านที่ 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

1.มีรูปแบบการสอนที่สังเคราะห์จากองค์ความรู้ (หรือจากการพัฒนา
ในแฟ้มที่ 3) 
2.แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับตามรูปแบบ 
3.นวัตกรรมครู (แบบฝึก/คู่มือการจัดการกิจกรรม/สื่อ/CAI ฯลฯ) 
4.การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ (รูปแบบ /วิธีสอน/
เทคนิค/สื่อ) 
5.ผลงานผู้เรียน 
6.บันทึกการสอน (น าไปสู่ PLC เพ่ือแก้ปัญหา) 
7.มีการเยี่ยม นิเทศระหว่างจัดการเรียนรู้ 
8.ค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
9.การเผยแพร่/เป็นที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 



 
ด้านที่ 1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
คุณภาพผู้เรียน 

1.สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปถ.05) 
2.สรุปคะแนน O-NET 
3.สรุปผลงานจากากรแข่งขันต่าง ๆ 
4.ผลงานผู้เรียน 
5.โล่ เกียรติบัตร 
6.ค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
7.การเผยแพร่ 

 
 

ด้านที่ 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
การสร้างและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

1.ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
2.หลักฐานการประเมินผลและหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ (ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
3.รายงานการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ (เลือกจากแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน/หน่วย) (หรือดูจาก
เล่มผลงานทางวิชาการ 1 รายวิชา) 
4.การเผยแพร่ 
5.เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ด้านที่ 1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
การวัดและประเมินผล 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลักแผนการจัดการเรียนรู้) 
2.หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 
เพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้) 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และเกณฑ์การให้
คะแนน (ข้อสอบ แบบทดสอบ ใบงาน การประเมินตามสภาพจริง) 
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
4.เอกสารแสดงภาระงาน ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
5.เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบ 
6.แบบสังเกต 
7.แบบบันทึกคะแนน 
8.แบบประเมินกิจกรรม 
9.การเผยแพร่ 

 



ด้านที่ 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.เอกสารการวิจัยในชั้นเรียน 
2.เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.เอกสารการสอนเสริม 
4.นวัตกรรมประกอบการวิจัย 
5.รายงานผลการวิจัย 
6.รายงานนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC 
7.เอกสารที่เป็นตัวอย่าง/เป็นวิทยากร/การประชุม/อบรมต่าง ๆ 
8.ภาพถ่าย เกียรติบัตร  
9.การเผยแพร่ 

 
 

ด้านที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียน 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 9 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 

1.เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศชั้นเรียน มุมสื่อต่าง ๆ 
2.ทะเบียนสื่อ 
3.เอกสารแสดงรูปภาพนักเรียนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมการเรียน 
4.เอกสารแสดงผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 
5.สารสนเทศชั้นเรียน 
6.ภาพการจัดห้องเรียนเนื่องในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
7.กิจกรรมที่บ่งบอกการพัฒนากระบวนการคิด การใช้ทักษะชีวิต การ
ใช้ทักษะกระบวนการท างาน 
8.ค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
9.เกียรติบัตร (การประกวดชั้นเรียน /การประกวดพานไหว้ครู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านที่ 2 

ด้านการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1.เอกสารข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (การคัดกรอกนักเรียน) 
2.เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  (กลุ่มวางใจ กลุ่มห่วงใย กลุ่มใกล้ชิด) 
4.เอกสาร /รายงานการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 
5.การเผยแพร่ 
6.เป็นผู้อธิบาย/วิทยากร น าเสนอ/รายงานผู้มาศึกษาดูงาน 

 
 

ด้านที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียน 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 11 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน 
หรือประจ าวิชา 

1.ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน (ปถ.05) 
2.คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล 
3.หลักฐานการวัดและประเมินผล 
4.หลักฐานการสอนเสริม 
5.งานวิจัยในชั้นเรียน 
6.การจัดเก็บเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
7.ตารางการจัดการเรียนรู้ 
8.มุมสื่อ มุมวิชาการ มุมความรู้ 
9.ป้ายแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
10.เอกสารประจ าวิชา 
11.รายงานการเยี่ยมบ้าน (ประวัตินักเรียนในที่ปรึกษา 
12.รายงานทุนเสมอภาค 
13.เกียรติบัตร รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านที่ 3 

ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 12 
การพัฒนาตนเอง 

1.เอกสารแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
2.เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร 
3.บันทึกการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
4.รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
5.เอกสารบันทึกการค้นคว้า ประมวลความรู้ 
6.เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน /สรุปผลการปฏิบัติงาน 
7.เอกสาร PLC 
8.การเผยแพร่ 

 
 

ด้านที่ 3 
ด้านการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

ตัวช้ีวัดที่ 13 
การพัฒนาวิชาชีพ 

1.เอกสารการบันทึกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
2.รายงานผลการ PLC 
3.การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้สู่แผนการจัดการเรียนรู้/การวิจัยในชั้น
เรียน/นวัตกรรมครู (ผลจากด้านที่ 3 น าไปพัฒนาผู้เรียนตามด้านที่ 1) 
4.นวัตกรรมการเข้าร่วม PLC 
5.หลักฐานการสร้างเครือข่าย PLC 
6.หลักฐานการเป็นวิทยากร 
7.การเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 

วิทยากร : นายเทพสุริยา สะอาด 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 


