


คํานํา 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

ไดจัดทําคูมือการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : 

ID PLAN) ของครูสายงานการสอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินตนเอง 

พรอมท้ังการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเปนรายปของครูสายงานการสอน ใหแกผูบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและใหเกิดการดําเนินงาน 

ท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 สําหรับคูมือการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูสายงานการสอน 

จะมีการอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล พรอมยกตัวอยางประกอบ และมีแบบฟอรมตลอดจนคําอธิบายการกรอกแบบฟอรม เพ่ือให 

ผูปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ ได 

 สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของจะมีความรู ความเขาใจ และใชคูมือดังกลาวเพ่ือเปนแนวทางในการประเมินตนเอง 

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายปของครูสายงานการสอน ตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีเก่ียวของ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
จัดทําคูมือการประเมินตนเอง และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : 
ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินตนเองพรอมท้ังการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
เปนรายปของครูสายงานการสอน ใหแกผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของให
เปนไปในทิศทางเดียวกันและใหเกิดการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปนท้ังระบบและตอเนื่องกัน 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ไดรวบรวมความคิดเห็นและขอสรุปจาก
คณะกรรมการกําหนดกรอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษา และคณะกรรมการจัดทําคู มือการประเมินตนเอง 
และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล มาศึกษา วิเคราะห เรียบเรียง และจัดทําเปนคูมือการประเมินตนเอง 
และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซ่ึงไดอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินตนเองพรอมยกตัวอยางประกอบ
และมีแบบฟอรมในการจัดทําตลอดจนคําอธิบายการกรอกแบบฟอรม เพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตาง ๆ ได โดยมีเนื้อหา สาระสําคัญ แบงออกเปน 4 บท และภาคผนวก ดังตอไปนี้ 

บทท่ี 1 ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย และบทบาทของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

บทท่ี 2 กรอบแนวคิดเก่ียวกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ประกอบดวย ความหมายของ
แผนพัฒนารายบุคคล กรอบแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ แนวทางในการประเมินสมรรถนะ มาตรฐานตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณลักษณะท่ีคาดหวัง และรูปแบบ
วิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

บทท่ี 3 การประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสาย
งานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ข้ันตอนและแนวทางการประเมิน
ตนเอง ข้ันตอนและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูสายงานสอน และการนําเสนอผล 
การประเมินตนเองและแผนการพัฒนาตนเองตอผูบริหารสถานศึกษา  

บทท่ี 4 แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินตนเอง และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบดวย การสรางการรับรู 
การจัดทําแผนพัฒนาครูสายงานการสอนของสถานศึกษา การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล  และการกําหนด
ปฏิทินการดําเนินการ 

ภาคผนวก ประกอบดวย เนื้อหาสาระ และเอกสารอางอิงท่ีคาดวาจะเปนประโยชนและแนวทาง 
ในการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงาน 
การสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตัวอยางการกรอกขอมูลในแบบประเมินตัวเอง 
และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และรายละเอียดของ ว 20 ลว 5 กรกฎาคม 2560 ว 21 
ลว 5 กรกฎาคม 2560 และ ว 22 ลว 5 กรกฎาคม 2560  
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      แนวทางการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครู
สายงานการสอน (ครูผูสอนท่ีทําหนาท่ีสอนทุกคน) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้ันตอน
สรุปดังนี้ 

  1. สรางความรูความเขาใจในการดําเนินการ 
 ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการประเมินฯ และดําเนินการสรางความรู 

ความเขาใจแกครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังใหคําแนะนําในการดําเนินการจนบรรลุเปาหมายของการ
ประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอนทุกคน 

  2. การประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูสายงานการสอน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
  ครูผูสอนท่ีทําหนาท่ีสอนทุกคนดําเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอรมท่ี สอศ. กําหนด 
โดยทําการประเมินสมรรถนะ 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด  
  หลังจากครูผูสอนท่ีทําหนาท่ีสอนทุกคนดําเนินการประเมินตนเองแลวใหจัดทําแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เปนรายปตามแบบท่ี สอศ. กําหนดพรอมแนบเอกสาร เสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ัน เม่ือผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ครูดําเนินการบันทึกความตองการพัฒนาตนเองใน
ระบบฐานขอมูลของสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.)  

 หลังจากท่ีครูในสถานศึกษาไดนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาในการจัดทําการประเมินตนเอง 

และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเองเรียบรอยแลว ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการศึกษา วิเคราะห 

พิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาครูของสถานศึกษา แลวดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ใหครูไดรับการพัฒนา 

ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดพรอมท้ังติดตามผลการพัฒนา 

 กรณีท่ีตองขอสนับสนุนการพัฒนาครูจากหนวยงานในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถาบัน 
การอาชีวศึกษา และสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษาแจงไปยังหนวยงาน 
ท่ีขอสนับสนุนการพัฒนาดวย เพ่ือใหอาชีวศึกษาจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา สํานักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นําไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. ครูดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)   
 ครูดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคคลของสถานศึกษา ตามแนวทางดังนี้ 
 3.1 กรณีท่ียื่นเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเขารับการพัฒนาในหลักสูตรท่ีสถาบัน 

คุรุพัฒนารับรอง (ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตาม ว.22/2560) ซ่ึงจะสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN)   

 3.2 กรณีท่ีไมไดยื่นเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูดําเนินการพัฒนาตนเองรูปแบบตาง ๆ 
ตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  

    4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
หลังจากท่ีครูไดรบการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาแลว ใหรายงานผลการ

พัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษาทราบและใหการรับรอง กอนทําการบันทึกขอมูล ดังนี้ 
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4.1 ครูท่ีนําไปใชเปนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ดําเนินการบันทึกขอมูลการพัฒนาฯ 
ในแฟมประวัติสะสมผลงาน (Portfolio) บันทึกลง Logbook และบันทึกในระบบฐานขอมูลของ สสอ. 

4.2 ครูท่ีไมไดนําไปใชเปนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ดําเนินการบันทึกขอมูล 
การพัฒนาฯ ในแฟมประวัติสะสมผลงาน (Portfolio) และบันทึกในระบบฐานขอมูลของ สสอ. 

สสอ. จะทําการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการการประเมินตนเองและ 
การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัด สอศ. ให สอศ. ทราบ เพ่ือ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน แลวนํา
ผลสรุปไปใชในการพัฒนา และปรุงปรุงการดําเนินการตอไป โดยกําหนดประเด็นในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล ดังนี้ 

1. ความรู ความเขาใจ และการดําเนินการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน ระดับสถานศึกษา 

2. ขอมูลความตองการพัฒนาของครู (Training Need ) ในระดับสถานศึกษาและในภาพรวม

ท้ังหมดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. การนําผลการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครู

สายงานการสอน ไปใชประโยชนในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา สํานักพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. การไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองของครู 

5. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

      สรุปเปนแผนผังข้ันตอนแนวทางทางการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN) ของครูสายงานการสอน (ครูผูสอนท่ีทําหนาท่ีสอนทุกคน) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซ 



คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                          
                                                                                            สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แนวทางการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน        
           สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 

กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชา 

ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ 

มาตรา 54 กําหนดวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐาน

วิทยฐานะ ซ่ึงตองผานการประเมิน  และมาตรา 80 กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและบางวิทยฐานะ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึง ก.ค.ศ. ได

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพ่ือให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องทุกป และสามารถนําผล 

ท่ีผ านการพัฒนาไปใช เปนคุณสมบัติ เ พ่ือขอมีและเลื่ อนวิทยฐานะได ทุกวิทยฐานะ โดยให ถือว า 

การพัฒนาตามหลักเกณฑนี้  เปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยใชบังคับตั้งแต 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป โดยไดกําหนดหลักเกณฑ สรุปไดดังนี้ ครูทุกคนตองพัฒนาตนเองอยาง

เปนระบบและตอเนื่องทุกป กอนเขารับการพัฒนาครูตองประเมินตนเองและทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป 

ผูท่ีจะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตองพัฒนาในหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง พัฒนาอยางตอเนื่องทุกป 

ในแตละป ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง แตไมเกิน 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตองมีชั่วโมงการพัฒนา 

จํานวน 100 ชั่วโมง หากภายในระยะเวลา 5 ป มีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง สามารถนํา 

จํานวนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงในแตละป มานับรวมเปน

ชั่วโมงการพัฒนาได 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในฐานะท่ีเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

ใหมีความเปนเลิศ ม่ันคงกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ ก.ค.ศ.กําหนด จึงไดจัดทําคูมือการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

(Individual Development Plan : ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินตนเองของครูสายงานการสอน 

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เปนรายป ใหแกผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา สํานักท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
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และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและใหเกิดการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปน

ระบบและตอเนื่องกัน 

1.3 เปาหมาย 

ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาครู 

และบุคลากรอาชีวศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีความรู ความเขาใจ 

และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการประเมินตนเองของครูสายงานการสอน พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา

ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เปนรายปตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีเก่ียวของ  

1.4. บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 1.4.1 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 1) กําหนดนโยบาย สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ 

การพัฒนาอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง และมีมาตรฐาน พรอมท้ังสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2) สนับสนุนงบประมาณใหครู ไดรับการพัฒนาตามแผนความตองการพัฒนาของครู 
และสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาของครู นโยบาย และอ่ืน ๆ 
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา 

1.4.2 บทบาทของสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 
1) สงเสริม สนับสนุน และกําหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ 

การพัฒนาอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง และมีมาตรฐาน 

2) สรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูและผู มีสวนเก่ียวของ เก่ียวกับ

กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3) สนับสนุนการพัฒนาครูใหสอดคลองกับแผนความตองการพัฒนาของครู และสถานศึกษา 

พรอมท้ังสอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ ท่ี เ ก่ียวของกับความกาวหนาของครู นโยบาย และอ่ืน ๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา 

4) จัดทําแผนพัฒนาครูใหสอดคลองกับแผนพัฒนาครูของสถานศึกษา เ พ่ือขอสนับสนุน

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5) สราง และพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เชน ระบบฐานขอมูล

แผนพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในระดับตาง ๆ เชน ระดับรายบุคคล สถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด 

สถาบันการอาชีวศึกษา สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ฯลฯ 

6) ติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
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1.4.3 บทบาทของอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา  
1) สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาครูใหสอดคลองตามแผนความตองการพัฒนาครู ใหครู 

ไดเขารับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลท่ีสอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับความกาวหนาของครู นโยบาย และอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ในสวนท่ีสถานศึกษาขอรับการสนับสนุนจากอาชีวศึกษาจังหวัด หรือสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

2) สรุปแผนพัฒนาครูในสวนท่ีสถานศึกษาขอรับการสนับสนุนจากอาชีวศึกษาจังหวัด หรือสถาบัน

การอาชีวศึกษา เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.4.4 บทบาทของสถานศึกษา 

1.4.4.1 ผูบริหารสถานศึกษา 

1) สรางความรู ความเขาใจ ใหคําแนะนําแกครู และผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ เก่ียวกับ

กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

2) สรางความรู ความเขาใจ ใหคําแนะนํา พรอมท้ังกํากับ ติดตาม ใหครูประเมินตนเอง 

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเปนรายป ตามแบบท่ีกําหนด 

3) สรุปแผนพัฒนาครู ในสวนท่ีสถานศึกษาดําเนินการเอง และในสวนท่ีตองการ 

สนับสนุนจากอาชีวศึกษาจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

4) สงเสริม และสนับสนุนใหครูไดเขารับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคลท่ีสอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาของครู นโยบาย และอ่ืน ๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

5) กํากับ ติดตามผลการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูสายงานการสอน 

ของสถานศึกษา พรอมสรุปแผนความตองการพัฒนาครูในภาพรวมของสถานศึกษาเปนรายป ใหอาชีวศึกษา

จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา และสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือทราบและพิจารณา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาครูสายงานการสอนของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตลอดท้ังสนับสนุน

การพัฒนาครูใหบรรลุวัตถุประสงค 

1.4.4.2 ครู 

1) ศึกษา หาความรู หรือเขารับการอบรมเก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  เ พ่ือใหการดํ า เนินการ พัฒนาตนเอง มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

2) ประเมินตนเอง พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเปนรายป ตามแบบท่ีกําหนด 



1-4 
 

คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

3) พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล กฎระเบียบตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาของครู นโยบาย และอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อาชีวศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

4) รายงานผลการพัฒนาตนเองตอผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดเก่ียวกับแผนพัฒนารายบุคคล 

2.1 ความหมายของแผนพัฒนารายบุคคล  

 แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) หมายถึง เปนวิธีการพัฒนา
บุคลากรโดยการกําหนดกรอบหรือแนวทางท่ีจะชวยใหบุคลากรบรรลุเปาหมายในสายอาชีพของตนท่ีเชื่อมโยง
กับความตองการหรือเปาหมายขององคกรและหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน 
(Weakness) และสรางจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในองคกรหรือหนวยงาน 
 แผนพัฒนารายบุคคล หรือโดยท่ัวไปเรียกสั้น ๆ วา IDP สําหรับในคูมือการประเมินตนเอง และการจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ใชคํายอวา ID PLAN ซ่ึงเปนแผนสําหรับการพัฒนาครูสายงานการสอน และบุคลากร ในสังกัด สอศ. 
เ พ่ือเตรียมความพรอมให มีสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ  ความสามารถ และศักยภาพในการทํางาน 
สําหรับตําแหนงวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนตอไปในอนาคต หรือตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
ท่ีองคกรกําหนดข้ึน โดยมีลักษณะท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

• เปนกระบวนการพัฒนาและเปนระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) 
ระหวางผูบังคับบัญชาและบุคลากร 

• เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของบุคลากรรายบุคคลใหตอบรับหรือ
สนองตอความตองการในระดับองคกร 

• เปนแผนพัฒนาบุคลากรท่ีถูกจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของความสามารถท่ีคาดหวังของตําแหนง
งาน (Expected Competency)  เปรียบเทียบกับความสามารถในการทํางานจริ ง 
ของบุคลากรผูนั้น (Actual Competency) เกิดการรับรูอยางชัดเจนถึงชองวาง (Gap) ในการ
พัฒนาเปนรายบุคคล 

• เปนระบบท่ีทําอยางตอเนื่องและเปนข้ันตอน โดยมีการทบทวนตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงได 

 ดังนั้น ID PLAN จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อน
ตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือน และการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ แกบุคลากร แต ID PLAN ถูกใช
เปนข้ันตอนหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน มิใชถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใหคุณใหโทษ
แกบุคลากรแตอยางใด นอกจากนี้ ID PLAN ไมใชแผนท่ีรับประกันวาบุคลากรจะมีความกาวหนาในสายอาชีพ 
หรือจะไดรับการเลื่อนตําแหนงงานตอไปในอนาคต แผนดังกลาวควรกําหนดข้ึนโดยบุคลากรท่ีเปน
ผูใตบังคับบัญชากับหัวหนางานท่ีเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง ซ่ึงจะตองแจงถึงเปาหมาย ความคาดหวัง 
หรือสมรรถนะท่ีหัวหนางานตองการ โดยตองเชื่อมโยงความสนใจในอาชีพของบุคลากรกับความตองการ 
ขององคกรท่ีมีความคาดหวังจากบุคลากรผูนั้น 

 ประโยชนของแผนพัฒนารายบุคคล แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับรายบุคคล ระดับหนวยงาน 
(สถานศึกษา/ สํานัก/ ศูนย) หรือหัวหนางาน และระดับองคกร (สอศ.) ดังนี้ 
 1. ระดับรายบุคคล ใชเปนขอมูลเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สําหรับการพัฒนาจุดออนและ
สรางจุดแข็งในการปฏิบัติงานของตนเอง 
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 2. ระดับหนวยงาน ใชเปนขอมูลใหกับผูบังคับบัญชาและเปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน 
 3. ระดับองคกร ใชขอมูลแผนพัฒนารายบุคคลนี้ในการวิเคราะหหาความตองการในการพัฒนาและ
ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากขอมูลรายบุคคล อันจะนําไปสูการปรับปรุงเนื้อหาการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และใชพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรใน
แตละตําแหนงสายงานและระดับ อีกท้ังในระยะยาวอาจใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลัก
สมรรถนะและมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหรองรับกับสภาพการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอไป 
 แผนการพัฒนาบุคคลรายบุคคล เปนการวางแผนอยางมีระบบ มีการจัดทําบันทึกไว แผนพัฒนา
บุคลากรนี้จะตองสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และเปาหมายหรือวัตถุประสงคของแตละบุคคล 
ใหมีสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางาน มีความพรอมสําหรับตําแหนง 
วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

 ข้ันตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล (สํานักงาน ก.พ., 2552)  
 ข้ันตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1. การประเมินหาชองวางในการพัฒนา (Assess) โดยการทบทวนเปาหมาย บทบาท ภารกิจของ
องคกร และระบุบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของขาราชการนั้น ๆ ประเมินความรู ทักษะ สมรรถนะของ
ตนเอง ประเมินหาจุดแข็ง และสิ่งท่ีตองการพัฒนา และจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนารายบุคคล 
 2. การกําหนดวิธีการเรียนรู / พัฒนา (Acquire) เลือกวิธีการในการพัฒนาท่ีเหมาะสม และดําเนินการ
พัฒนาตนเองตามแผนท่ีจัดทําไว โดยกําหนดวิธีการวัดความสําเร็จ ระบุอุปสรรค และการสนับสนุนท่ีตองการ 
 3. การปรับใชในการปฏิบัติงานจริง (Apply) ติดตามประเมินผลการพัฒนา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
และวัดผลพัฒนาการตามวิธีท่ีกําหนด โดยเริ่มประยุกตจากสิ่งท่ีงายไปยาก 
 

2.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ  

 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานอ่ืน ๆ 
ในองคกร กลาวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได มักจะตองมีองคประกอบของท้ังความรู 
ทักษะ / ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ (สํานักงาน ก.พ., 2553) 
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 องคประกอบของสมรรถนะ ตามหลักแนวคิดของแมคเคิลแลนด ประกอบดวย 5 สวน คือ 
 1. ความรู (Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องท่ีตองรู เปนความรูท่ีเปนสาระสําคัญ เชน ความรู
ดานเครื่องยนต เปนตน 
 2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งท่ีตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร ทักษะ
ทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะท่ีเกิดข้ึนไดนั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู และสามารถปฏิบัติไดอยาง
แคลวคลองวองไว 

 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลักษณของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความม่ันใจในตนเอง เปนตน 

 4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เปนสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เชน คนท่ีนาเชื่อถือและ
ไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน 
 5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เปนแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซ่ึงทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 องคประกอบของสมรรถนะ ตามหลักแนวคิดของแมคเคิลแลนด (สํานักงาน ก.พ., 2553)  
  
 สําหรับระบบราชการพลเรือนไทย สมรรถนะประกอบดวย 2 สวน คือ (ขจรศักดิ์ ศิริสมัย, 2554) 
 1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทุกตําแหนง 
ท้ังระบบ กําหนดข้ึนเพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน ประกอบดวยสมรรถนะ 
5 สมรรถนะ คือ 
    1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
    2) การบริการท่ีดี (Service Mind) 
    3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
    4) จริยธรรม (Integrity) 
    5) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) 
 2. สมรรถนะประจํากลุมงาน หรือ สมรรถนะในงาน (Function Competencies) คือ สมรรถนะ
ท่ีตองมี ตองเปนและตองทําในแตละกลุมงานหรือตําแหนงงาน โดยกําหนดเฉพาะสําหรับแตละกลุมงาน 
เพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกหนาท่ี และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ี
ไดดียิ่งข้ึน 
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 สมรรถนะของครูถูกกําหนดมาตรฐานโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ท่ีกําหนดมาตรฐานดานความรูของครูไว  9 มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติของครูไว 10 ดาน และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาไดกําหนดสมรรถนะของครูไว 8 ดาน ซ่ึงสามารถสังเคราะหมาตรฐานอันเปนสมรรถนะของครู 
ท่ีพึงประสงค ได 12 ดาน ดังนี ้(จิติมา วรรณศรี, 2552) 
 1. สรรถนะดานความรูวิชาเฉพาะ การมีความรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 2. สมรรถนะดานการพัฒนาหลักสูตร สามารถวิเคราะหหลักสูตร จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
นําหลักสูตรไปใชไดบรรลุวัตถุประสงค และสามารถประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 3. สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน สามารถวิเคราะหผูเรียน ออกแบบและจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริง ใหผูเรียนไดฝก 
คิด วิเคราะห และแกปญหาได 
 4. สมรรถนะดานการวัดและประเมินผล สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
ไดอยางเหมาะสม ตรงตามสภาพจริง สามารถสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู และนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 5. สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู รวมท้ังสามารถออกแบบและโครงสรางสื่อในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. สมรรถนะดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพ่ือ
สรางองคความรู และวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยคิดคน ทดลอง และนําผลการวิจัยไป
ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 7. สมรรถนะดานจิตวิทยาและการจัดการช้ันเรียน มีความเขาใจธรรมชาติผูเรียน สามารถวิเคราะห
ความแตกตางระหวางบุคคล สามารถจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน จัดทําขอมูลสารสนเทศประจําชั้นเรียน
สามารถกํากับดูแล แกปญหาพฤติกรรมของผูเรียน และสามารถชวยเหลือ ใหคําแนะนํา สงเสริมความถนัด
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ 

 8. สมรรถนะดานการใชภาษาและการส่ือสาร สามารถใชทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการและสามารถใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือแสวงหาความรูหรือสื่อสารได 
 9. สมรรถนะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาการจัดการ
เรียนรู วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของสถานศึกษา สามารถสังเคราะหหรือจัดทําสิ่งตาง ๆ อยางเปนระบบ 
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน สามารถสรางสรรค บูรณาการความรู วิธีการสอนหรือสรางนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 10. สมรรถนะดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามารถวิเคราะหตนเอง ยอมรับและปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือพัฒนางานและวิชาชีพ สามารถเลือกวิธีพัฒนา
ตนเองอยางเหมาะสม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมงานเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถใชแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายเพ่ือแสวงหาความรูทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอและเปนผูนําทางวิชาการ 

 11. สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืน ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานรับผิดชอบบทบาทหนาท่ีของตน ยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน ปฏิบัติตนตามบทบาทผูนําหรือผูตามได
อยางเหมาะสม สามารถสรางความสัมพันธและประสานงานกับชุมชน รวมมือกับชุมชนในการดําเนินกิจกรรม
ของสถานศึกษาหรือชุมชน และสามารถจัดบริการทางวิชาการแกชุมชน 
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 12. สมรรถนะดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรัก เมตตาและปรารถนาดี
ตอผูเรียน มีความศรัทธาในวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความอดทนและรับผิดชอบตอ
หนาท่ี และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 

 สมรรถนะของครูดังกลาวเกิดจากการเรียนรูของครูท้ังดานเนื้อหาในภาคทฤษฏีและจากการฝกฝน
ทักษะ ประสบการณปฏิบัติ ตลอดจนการปลูกฝง อบรมบมเพาะผานการปฏิบัติกิจกรรม 

 

2.3 แนวทางในการประเมินสมรรถนะ 
 

 กระบวนการในการประเมินผลสมรรถนะ (Competency) ตั้งอยูบนสมมุติฐานเรื่อง “Job – Person 
Matching” ท่ีวา ยิ่งองคกรสามารถหาบุคลากรท่ีเหมาะกับงานเทาไร ผลงานของบุคลากรผูนั้นก็จะยิ่งดีข้ึน
เทานั้น การท่ีบุคลากรมีผลงานดีนั้น ไมเพียงแตสงผลตอภาพรวมขององคกรแตยังสงผลใหบุคลากร มีความสุข 
ในการทํางานมากยิ่งข้ึนดวย การประเมินผลสมรรถนะท่ีสามารถหาความเหมาะสมระหวางศักยภาพของคน 
กับสิ่งท่ีงานตองการอยางถูกตองนั้นข้ึนอยูกับ  

• มีตนแบบสมรรถนะท่ีถูกตองและเหมาะสมในแตละสายงาน 

• มีเครื่องมือและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการประเมินสมรรถนะและความสามารถ 

• ผูประเมินดําเนินการประเมินดวยความโปรงใสและยุติธรรม โดยอาศัยความเขาใจในตนแบบ
สมรรถนะ วิธีการในการใชเครื่องมือ และกระบวนการในการประเมินท่ีถูกตอง 

โดยท่ัวไปรูปแบบการประเมินสมรรถนะสามารถแบงออกเปน 2 แนวทาง ไดแก (สํานักงาน ก.พ., 2553) 
 1. การประเมินแบบทดสอบ เปนกระบวนการประเมินสมรรถนะท่ีผสมผสานวิธีการและเทคนิคการ
ประเมินในหลากหลายรูปแบบเขาดวยกันในการประเมินแตละครั้ง 

 ผลลัพธท่ีไดจะเปนผลการประเมินโดยรวม ท่ีไดจากการตกลงรวมกันของผูประเมินท้ังหมดซ่ึงมี 
ความเท่ียงตรงมากกวาการประเมินแบบอ่ืน ๆ นอกจากนั้น การท่ีมีผูประเมินมากกวาหนึ่งคนสามารถชวย 
ลดอคติท่ีเกิดจากการประเมินเพียงคนเดียว 

 การประเมินแบบทดสอบจะใชทรัพยากรในดานตาง ๆ เชน งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี เวลา 
มากกวาการประเมินรูปแบบอ่ืน ๆ เนื่องจากใชเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย และจําเปนตองมี 
การปรับเปลี่ยนเนื้อหา และแบบทสอบในการประเมินแตละครั้ง เ พ่ือปองกันมิใหผู เขารับประเมิน 
เกิดความคุนเคยในเนื้อหาและแบบทดสอบได 
 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 4 รูปแบบการประเมินสมรรถนะ (สํานักงาน ก.พ., 2553)  
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 2. การประเมินแบบสังเกต เปนกระบวนการประเมินสมรรถนะท่ีใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะท่ีแสดงในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธท่ีไดจะเปนผลการประเมินท่ีแสดงใหเห็นวา ผูถูกประเมินมีการแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ใดอยางไร และแสดงออกมากนอยเพียงใด รวมท้ังถาแสดงสมรรถนะนั้น ๆ แลว จะมีพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
อยูท่ีระดับใด 

 

2.4 มาตรฐานตําแหนง และมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนด และไดมีการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน (ว 20 ลว 5 กรกฎาคม 2560) โดยใชบังคับตั้งแต
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุงเนนใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการสั่งสมประสบการณในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแสดงถึง 
ความชํานาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง สามารถสรางความเขมแข็งใหกับวิชาชีพครูและสามารถยกระดับคุณภาพครูใหมีศักยภาพ 
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดตามนโยบายการศึกษาชาต ิ

 สําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน อยูกอนวันท่ีมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอนนี้ใชบังคับ 
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดไวเดิม ใหนําคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดไวกอนวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 มาใชในการดําเนินการ 

 

มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

 

ประเภท  ผูสอนในหนวยงานการศึกษา 

สายงาน  การสอน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  สายงานการสอน มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู 
บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผูเรียน อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชน และ
หรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริหารสังคมดานวิชาการ พัฒนาตัวเองและวิชาชีพ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ช่ือตําแหนง 

  ครูผูชวย / ครู 
ช่ือวิทยฐานะ 

  ครูชํานาญการ / ครูชํานาญการพิเศษ / ครูเชี่ยวชาญ / ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานตําแหนง 

ช่ือตําแหนง ครูผูชวย 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู บริหาร
จัดการชั้นเรียน พัฒนาผูเรียน อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

            1.1 นําผลการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
มาใชในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรู 
         1.2  ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ 
คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 

       1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรู 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       1.4 เลือกและใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู ท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
       1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดและจุดประสงคการเรียนรู 
  2.  ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 

            2.1 จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผูเรียน 

       2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียน
รายบุคคลเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

       2.3 อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม
ท่ีดีงาม 
  3.  ดานการพัฒนาตนเอง 

            พัฒนาตนเองเพ่ือใหความรู ความสามารถ ทักษะ ดวยวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสม และ
มีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

 1. มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี ้
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา 

ออกให เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน กอนการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การใหไดรับเงินเดือน 

 ใหไดรับเงินเดือนอันดับครูผูชวย 
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ช่ือตําแหนง ครู 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู บริหาร

จัดการชั้นเรียน พัฒนาผูเรียน อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชน และ

หรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

          1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู ตามหลักสูตร 

     1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ 
คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร 

     1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรู 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู ท่ีสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรู 
     1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดและจุดประสงคการเรียนรู 
     1.6 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผล
ตอคุณภาพผูเรียน 
  2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 

           2.1 สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผูเรียน 
เสริมแรงใหผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความ
ปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 
      2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียน
รายบุคคลเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

      2.3 อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม
ท่ีดีงาม 

       2.4 จัดทําขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชา เพ่ือใชในการ
สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

           3.1 จัดทําแผนพัฒนาตนเอง และดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

      3.2  มีสวนรวมและหรือเปนผูนําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

      3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

 1. มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี ้
 2. ดํารงตําแหนงครูผูชวยเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
การใหไดรับเงินเดือน 

 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 ผูดํารงตําแหนงครูผูใดผานการประเมิน ใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 

ช่ือตําแหนง ครูชํานาญการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 มีความรู ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบ สูงกวา
ระดับพ้ืนฐาน 

 สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพ อยางมีคุณภาพสูงกวาระดับพ้ืนฐาน โดยแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
ถูกตอง เหมาะสม ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เปนผูเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตอตนเอง บูรณาการความรู 
สูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

 1. ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา โดยผาน 
การพัฒนาและผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ   
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

การใหไดรับเงินเดือน 

 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 

  
ช่ือตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการ และตองแสดงใหเห็นวามีการปรับ
ประยุกตการบูรณาการ การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ และใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนา 
การเรียนรูสรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน โดยมีความรู ความสามารถ ทักษะ 
และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
 1. มีความรู ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบ 
ในระดับสูง 

 2. สามารถพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถ่ิน สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คัดสรร และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 
แหลงเรียนรูวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย และสอดคลองกับหลักสูตร 

 3. สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู ดูแลชวยเหลือผูเรียน เพ่ือสงเสริม 
การเรียนรูของผูเรียน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ 

ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

 1. ดํารงตําแหนงครู ท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี 
ก.ค.ศ. เทียบเทา โดยผานการพัฒนาและผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   

การใหไดรับเงินเดือน 

 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 

ช่ือตําแหนง ครูเชี่ยวชาญ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และตองแสดงใหเห็นวามี 
การคิดคน วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค วิจัย เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

พัฒนานวัตกรรมตนแบบการเรียนรูแกเ พ่ือนรวมวิชาชีพ มีผลงานท่ีเสนอในระดับชาติ โดยมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
 1. มีความรู ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบ 
ในระดับสูงมาก 
 2. สามารถพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถ่ิน ตอบสนอง
จุดเนนและนโยบายของสวนราชการตนสังกัด สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
วัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย และสอดคลองกับหลักสูตร 

 3. สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน และสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในทางท่ีด ี

 4. มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปนพ่ีเลี้ยงใหกับครูในสถานศึกษา สรางการมีสวนรวมกับเครือขาย
วิชาการหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ 

ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

 1. ดํารงตําแหนงครู ท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือดํารงตําแหนงอ่ืน
ท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา โดยผานการพัฒนาและผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
การใหไดรับเงินเดือน 

 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

ช่ือตําแหนง ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และตองแสดงใหเห็นวามีการใช
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  เปนผูนําการพัฒนานวัตกรรมท่ี 
สงผลกระทบตอวิชาชีพ มีผลงานท่ีเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีความรู ความสามารถ ทักษะ 
และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
 1. มีความรู ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบ 
ในระดับสูงมากเปนพิเศษ 
 2. สามารถพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน ทองถ่ิน และสราง 
องคความรูใหมเพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 
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 3.  สามารถบริหารจัดการชั้น เรียน เสริมแรงใหผู เรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง 
เต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุงเนน 
การมีสวนรวมของผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 

 4. มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สรางเครือขายชุมนุมการเรียนรูทางวิชาชีพ สรางวัฒนธรรม 
การเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอวงวิชาชีพ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

 1. ดํารงตําแหนงครู ท่ีมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. 
เทียบเทา โดยผานการพัฒนาและผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
การใหไดรับเงินเดือน 

 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.5 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

2.5 คุณลักษณะที่คาดหวัง 

 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานสอน (ว 22 ลว 5 กรกฎาคม 2560) โดยใชบังคับตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป เพ่ือให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องทุกป และสามารถนํา 
ผลท่ีผานการพัฒนาไปใช เปนคุณสมบัติเ พ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะไดทุกวิทยฐานะ โดยหลักสูตร 
การพัฒนาตองมีองคประกอบดานความรู ดานทักษะ ดานความเปนครู และคุณลักษณะท่ีคาดหวัง ตามท่ี
สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยคุณลักษณะท่ีคาดหวังในแตละ
วิทยฐานะ มีดังนี้ 

 วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 ความรู : เรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง 

 ทักษะ : บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

 ความเปนครู : พัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความเปนครูท่ีดี 
  

 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 ความรู : นําผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสูผูเรียน 

 ทักษะ : สรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

 ความเปนครู : เปนแบบอยางการพัฒนาความเปนครูท่ีดี 
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 วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

 ความรู : บริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

 ทักษะ : พัฒนานวัตกรรมใหเปนตนแบบการเรียนรูแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

 ความเปนครู : สงเสริมการพัฒนาความเปนครูท่ีดีแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 
  

 วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 ความรู : เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 ทักษะ : เปนผูนําการพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางผลกระทบทางวิชาชีพ 

 ความเปนครู : เปนผูนําการการพัฒนาความเปนครูท่ีดีในวงวิชาชีพ 

2.6 รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล  
  

 รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล สามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตละ
วิธี ข้ึนอยู กับความเหมาะสมของแตละบุคคล และสิ่งท่ีตองการพัฒนา โดยเปนการตกลงกันระหวาง
ผูบังคับบัญชาและบุคลากรท่ีเปนผูใตบังคับบัญชารวมกันกําหนดมีวิธีการ ดังนี้ (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2556) 
 1. การฝกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) การฝกขณะปฏิบัติงาน ถือเปนหนาท่ีความ
รับผิดชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในหนวยงาน เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง 
ณ สถานท่ีจริง เปนการใหคําแนะนําเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอตัวหรือเปนกลุมเล็กในสถานศึกษา 
และในชวงการทํางานปกติ วิธีการนี้เนนประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะการพัฒนาทักษะเปนพ้ืนฐาน 
ใหแกบุคลากรเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง การฝกขณะปฏิบัติงานสามารถดําเนินการ 
โดยผูบังคับบัญชาหรือมอบหมายผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้น มักใชสําหรับบุคลากรใหมท่ีเพ่ิงเขาทํางาน 
สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อนตําแหนง มีการปรับปรุงหรือตองอธิบายงานใหม ๆ ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีฝกบุคลากร
ขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหบุคลากรทราบ และเรียนรูเก่ียวกับข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน
พรอมคูมือและระเบียบปฏิบัติประกอบ ทําใหเกิดการรักษาองคความรูและคงไวซ่ึงมาตรฐานการทํางาน แมวา
จะเปลี่ยนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานแตยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทํางานตอไปได 
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1) แบบเปนทางการ : ระบุขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดําเนินงาน เปาหมาย ผลลัพธ
ท่ีตองการไวลวงหนาอยางชัดเจน โดยมีระบบประเมินผลและลงบันทึกประวัติบุคคลอยางเปนทางการ 

 2) แบบไมเปนทางการ : เปนการฝกปฏิบัติในการทํางานจากปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงอยางกะทันหัน หรือ
บุคลากรขอคําปรึกษาเปนครั้งคราวไปในขณะทํางาน จึงทําใหไมมีการเตรียมตัวและวางแผนไวลวงหนา 

 ข้ันตอนการฝกขณะปฏิบัติงานแบบเปนทางการ มีดังนี้ 
 1) สํารวจกลุมเปาหมายวาเปนบุคคลใหมหรือมีประสบการณทํางานแลว และมีความจําเปนตอง
พัฒนาทักษะใด 

 2) วางแผน กําหนดขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดําเนินงาน เปาหมายและผลลัพธ 
ท่ีตองการ สถานท่ี รวมท้ังการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปน 

 3) สื่อสารขอมูลโดยแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนกอน เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษา
ขอมูล และเตรียมความพรอมในการเรียนรูและเตรียมคําถามเพ่ือสอบถามประเด็นท่ีไมเขาใจไวลวงหนา 

 4) ลงมือฝกปฏิบัติ โดยมีการอธิบายและสาธิตการทํางานในรายละเอียดอยางเปนข้ันตอน 

 5) ประเมินติดตามผลการทํางานอยางใกลชิด และใหแจงขอมูลยอนกลับ (Feedback) กับบุคลากร 
และใหคําแนะนําหากเกิดความผิดพลาดอยางทันทวงที 
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 2. การสอนงาน (Coaching) การสอนงาน ถือเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายในสถานศึกษา เปนวิธีการใหความรู (Knowledge) สรางเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ 
(Attitude) ท่ีชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไดในระยะยาว โดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนงานและบุคลากรผูถูกสอนงาน การสอนงานมักเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเล็ก ตองใชเวลา 
ในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 โดยจําแนกวัตถุประสงคของการสอนงานเปน 3 ขอ ดังนี้ 
 1 . เ พ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน โดยผูสอนงานทําหนาท่ีชี้ ให เห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน 
และแนวทางการแกไข ชวยใหสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

 2. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรกอนเลื่อนตําแหนง โดยผูสอนตองทบทวนผลงาน
ความสามารถปจจุบันและกําหนดเปาหมายการสอนงาน โดยเนนการพัฒนาความสามารถในตําแหนง 
ท่ีบุคลากรจะเลื่อนข้ึนไป 

 3. ดําเนินการสอนงาน โดยใหผูถูกสอนงานมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลและเรียนรูงาน 
โดยผูสอนงานควรยกตัวอยางเหตุการณประกอบ 

 4. ติดตามประเมินผลจากการทํางาน ท้ังระหวางการสอนงานและภายหลังการสอนงาน และใหแจง
ขอมูลยอนกลับกับบุคคลผูถูกสอนงานรับทราบ รวมถึงประเมินตนเองในฐานะผูสอนงานเพ่ือปรับปรุงวิธีการ
สอนงานใหเหมาะสม 

 ท้ังนี้ ผูสอนงานตองสังเกตการทํางานและหม่ันสอบถามความเขาใจและใหขอแนะนําพรอมใหกําลังใจ
เม่ือผูถูกสอนงานทําผิดพลาดดวยเหตุไมเขาใจแนวทางท่ีสอนงาน รวมท้ังควรชมเชยเม่ือผูถูกสอนงานทํางานได
อยางถูกตอง 
 3. การเปนพ่ีเล้ียง (Mentoring) การเปนพ่ีเลี้ยง เปนอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล วิธีการนี้
ตองใชความคิดในการวิเคราะห รับฟง และนําเสนอทิศทางท่ีถูกตองใหอีกฝาย โดยเนนการมีสวนรวมแกไข
ปญหาและกําหนดเปาหมายเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง 
พ่ีเลี้ยง (Mentor) และผูรับคําแนะนํา (Mentee) จากผูมีความรูความชํานาญใหกับผูไมมีประสบการณหรือ 
มีประสบการณไมมากนัก 

 ลักษณะสําคัญของการเปนพ่ีเลี้ยง คือ ผู เปนพ่ีเลี้ยงอาจเปนบุคคลอ่ืนไดไมจําเปนตองเปน
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาโดยตรง ทําหนาท่ีสนับสนุน ใหกําลังใจ ชวยเหลือ สอนงาน และใหคําปรึกษาแนะนํา 
ดูแลท้ังการทํางาน การวางแผนเปาหมายในอาชีพใหกับบุคลากรเพ่ือใหผูรับคําแนะนํามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน รวมถึงการใชชีวิตสวนตัวท่ีเหมาะสม  
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1) แบบเปนทางการ  
     ระยะสั้น พ่ีเลี้ยงเปนบุคลากรท่ีมีตําแหนงในระดับท่ีสูงกวา ไดรับมอบหมายใหคําแนะนําแกผูรับ
คําแนะนําท่ีเปนบุคลากรระดับต่ํากวา เชน การเปนพ่ีเลี้ยงของบุคลากรท่ีเขามาทํางานใหมหรือยายมาใหม 
เปนตน 

    ระยะยาว พ่ีทําเปนโครงการท่ีมีการมอบหมายพ่ีเลี้ยง – ผูรับคําแนะนําอยางชัดเจน เพ่ือใหผูรับ
คําแนะนํามีทักษะตามท่ีองคกรตองการและมีความกาวหนาในสายงานอาชีพ 

 2) แบบไมเปนทางการ 

    ระยะสั้น บุคลากรท่ีระดับต่ํากวามาขอคําแนะนําจากบุคลากรท่ีมีตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาอยาง 
ไมเปนทางการในระยะเวลาสั้น ๆ จึงทําใหความสัมพันธไมเกิดความตอเนื่อง 



2-15 
 

คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

    ระยะยาว บุคลากรท่ีมีระดับต่ํากวามาขอคําแนะนําจากบุคลากรท่ีมีตําแหนงในระดับท่ีสูงกวา 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีความสัมพันธกันยาวนาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการเปนพ่ีเล้ียง มีดังนี้ 
      1. กําหนดตัวพ่ีเลี้ยง คัดสรรบุคลากรท่ีจะเปนพ่ีเลี้ยงท่ีเหมาะสม รูบทบาทหนาท่ี รูวิธีการข้ันตอน 
จัดสรรเวลาได เปนแบบอยางท่ีดี เปนท่ียอมรับ มีเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกผูเปนพ่ีเลี้ยง 
      2. สํารวจขอมูลบุคลากร สํารวจขอมูลบุคคลท่ีเก่ียวของของบุคลากรท่ีจะเปนผูรับคําแนะนํา 
เพ่ือทําความเขาใจถึงตัวบุคคลในเรื่องตาง ๆ 
      3. ทําความเขาใจ พ่ีเลี้ยงตองทําความเขาใจกับผูรับคําแนะนํา ถึงวัตถุประสงค ระยะเวลา 
เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดหวัง บทบาทหนาท่ีของท้ังสองฝาย และชวยติดตาม/ ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
      4. ฝกปฏิบัติ โดยพ่ีเลี้ยงตองสรางบรรยากาศของความไวเนื้อเชื่อใจมีการเปดใจระหวางกัน 
โดยไมกาวกายเรื่องสวนตัวจนเกินไป พยายามใหผู รับคําแนะนําภาคภูมิใจรูจักคุณคาและยอมรับ 
ในความสามารถของตนเอง และสรางความรูสึกผูกพันรวมกันในเปาหมายและความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน 
จากการทํางาน ตลอดจนตองกําหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลงรวมกันถึงเปาหมายท่ีตองการให 
ประสบความสําเร็จเปนระยะ 
      5. ติดตามประเมินผล พ่ีเลี้ยงตองประเมินผลการทํางาน การรับรู และทัศนคติของบุคลากร 
ผูรับคําแนะนําวาไดปรับตัวในการทํางาน และเปดโอกาสพูดคุยและสอบถามประเด็นท่ีสงสัย รวมท้ังสราง 
ความม่ันใจใหกับผูรับคําแนะนําวาเม่ือสิ้นสุดเวลาแลว ยังสามารถพูดคุยขอคําปรึกษาจากพ่ีเลี้ยงได เพ่ือไมให
เกิดความรูสึกโดดเดี่ยวหรือวิตกกังวลใจในการทํางานหรือการใชชีวิตอยูในองคกร 
 4. การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) การใหคําปรึกษาแนะนํา เปนวิธีการพัฒนาบุคคลอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีมักใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร ดวยวิธีวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 
ซ่ึงผูบังคับบัญชากําหนดแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสมรวมกับผู ใตบังคับบัญชา เ พ่ือใหบุคลากร 
มีแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได ผูใหคําปรึกษาแนะนํามักเปนผูบังคับบัญชาภายในหนวยงาน 
หรืออาจเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู ประสบการณ และความชํานาญเปนพิเศษในเรื่องนั้น ๆ ท่ีมีคุณสมบัติเปน 
ท่ีปรึกษาไดจากท้ังภายในหรือภายนอกองคกร 
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 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 3 แบบ ดังนี้ 
 1) การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร เปนการใหคําแนะนําภายหลังจากท่ีมีปญหาเกิดข้ึน 
กับตัวบุคคลเองหรือสถานศึกษาซ่ึงบุคลากรไมสามารถแก ไขใหลุลวงดวยตนเองได  จําเปนตองมี 
การใหคําปรึกษาแนะนําจากผูบังคับบัญชาหรือผู ท่ีมีความชํานาญท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง  

 2) การปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เปนการวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับหนวยงานลวงหนา 
โดยการสํารวจ คาดการณปญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผูบังคับบัญชาหรือผูชํานาญการตองทําหนาท่ี
วิเคราะหและคาดการณปญหาลวงหนา โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบันดวย 
และใหคําปรึกษาแนะนําบุคลากรในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตอไปในอนาคต 

  3) การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะและความรูตาง ๆ เม่ือองคกรหรือหนวยงานมีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ผู บังคับบัญชาหรือผู เชี่ยวชาญท่ีไดรับมอบหมายตองทําหนาท่ีใหคําปรึกษา 
ในการปฏิบัติตน เพ่ือเตรียมความพรอมกับการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใช ซ่ึงจะชวยใหบุคลากร
สามารถตามทันเทคโนโลยีใหมท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสามารถปฏิบัติตนในการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้นมาใชใน
หนวยงานตอไปได 

ข้ันตอนการใหคําปรึกษาแนะนํา มีดังนี้ 
      1. รวบรวมและสรุปปญหาท่ีเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาตองจูงใจสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหบุคลากรเปดใจ ไมกลัวท่ีจะเลาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน และชวยวิเคราะหถึงสาเหต ุ
หรือ ท่ีมาของปญหาท่ีเ กิด ข้ึน โดยบุคลากรตอง มีความพรอมและเปดใจยอมรับฟงขอเสนอแนะ 
จากผูใหคําปรึกษา 
      2. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ตองวางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ใหกับบุคลากร ภายหลังจากท่ีรับฟงปญหา โดยกําหนดเปาหมายหรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกปฏิบัติ 
ตามแนวทางนั้น ท้ังนี้ในการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
สามารถเรียนรูใหทันกับเทคโนโลยี / เครื่องมือใหม ๆ ท่ีนํามาใชในองคกร ผูบังคับบัญชาตองกําหนดแผน
สํารองหรือแนวทางเลือกอ่ืน หากแนวทางแรกไมประสบผลสําเร็จ 
      3. สื่อสารทําความเขาใจท่ีตรงกันกับบุคลากร ตองชี้แจงแนวทางปฏิบัติและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
จากการปฏิบัติตามแนวทางท่ีเสนอ ในขณะท่ีผูบังคับบัญชาชี้แจงกับบุคลากรจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสงเสริม
สนับสนุน ใหบุคลากรรูสึกม่ันใจในการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดรวมถึงเปดโอกาสใหสอบถามประเด็น 
ท่ีสงสัย ซ่ึงผูบังคับบัญชาตองเปดใจยอมรับฟงและตอบขอซักถามจากบุคลากร พรอมสรางกําลังใจ 
และความม่ันใจในการปฏิบัติตามแนวทาง 
      4. ติดตาม สรุปและประเมินผล ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรวาไดนําแนวทาง 
ท่ีให คําปรึกษาแนะนําไปใชปฏิบัติ  รวมถึงผูบั ง คับบัญชาเปน พ่ีเลี้ ยงดูแลการทํางานของบุคลากร 
กําหนดชวงเวลาท่ีติดตามความคืบหนาเปนระยะ พรอมท้ังประเมินความสําเร็จจากการนําแนวทาง 
ท่ีใหคําปรึกษาแนะนําไปใช 
      ความสําเร็จของการใหคําปรึกษาแนะนําสวนหนึ่งมาจากผูใหคําปรึกษาแนะนําเองท่ีตองจัดสรร
เวลาใหบุคลากรอยางเต็มท่ี ท้ังนี้การเลือกผูใหคําปรึกษาแนะนํา บางครั้งผูเชี่ยวชาญภายในอาจไมเหมาะสม 
จําเปนตองใชบุคลากรภายนอกท่ีมีความรู ความชํานาญ และประสบการณมากกวา เพ่ือไมใหผูบังคับบัญชา
เสียเวลาในการทํางานกับการลองผิดลองถูก อันเปนการเรียนลัดจากผูมีประสบการณมากอน 

 5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การใหปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืน การหมุนเวียนงาน 
เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร ถือเปนวิธีการท่ีกอใหเกิดทักษะ 
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การทํางานท่ีหลากหลาย (Multi – Skill) ท่ีเนนการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอน จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง
มากกวาการเลื่อนตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน การหมุนเวียนงานเกิดไดท้ังการเปลี่ยนตําแหนงงานและการเปลี่ยน
หนวยงานโดยการใหปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืน ภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด 
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1) การหมุนเวียนภายในหนวยงาน การสับเปลี่ยนงานของคนหนึ่งใหเรียนรูงานอ่ืนของอีกคนหนึ่ง
ภายใตระยะเวลาท่ีตกลงกันเปนการเรียนรูงานภายในหนวยงานเดียวกัน ดังนั้น สภาพแวดลอมการทํางาน 
จึงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ไมยุงยาก มีผูบริหารคนเดิมดูแล  

 2) การใหปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืน การสับเปลี่ยนงานท่ีอยูตางหนวยงาน มีผลใหสภาพแวดลอม 
ในงานเปลี่ยนไมวาผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และลักษณะงาน ทําใหบุคลากรเกิดความกังวล
ใจ จึงตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปนและวัตถุประสงคใหรับทราบและเขาใจอยางถูกตอง 

ข้ันตอนการหมุนเวียนงาน มีดังนี้ 
      1. สํารวจ ตรวจสอบงานปจจุบันกอนวาบุคลากรท่ีตองการใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปทํางาน
ในหนวยงานใด และบุคลากรคนนั้นสามารถหมุนเวียนงานไปทํางานในหนวยงานใดไดบางโดยพิจารณา 
จากกลุมงานท่ีเหมือนกันสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือเรียนรูงานระหวางกันได ท้ังนี้ตองมีการจัด
แบงกลุมงานและพิจารณาวาแตละกลุมงานสามารถหมุนเวียนงานไปยังหนวยงานใดไดกอน อีกท้ังควรมี 
ความสมัครใจของบุคลากรดวย 
      2. วางแผน ผูบังคับบัญชาตองวางแผนในการเพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถของบุคลากร รวมถึง 
การวางแผนเพ่ือใหบุคลากรสามารถปรับตัวกับลักษณะงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสภาพแวดลอมการทํางาน 
ท่ีตางไปจากเดิม หากเปนการหมุนเวียนขามหนวยงาน ผูบังคับบัญชาของสองหนวยงานตองยินยอมพรอมใจ 
ท่ีจะฝกฝนและพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยท่ีผูบังคับบัญชาท้ังสองตองทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง 
และใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางานอยางใกลชิด 
      3. ฝกอบรมงานกอนการหมุนเวียนงานและระหวางการหมุนเวียนงานเปนระยะอยางตอเนื่อง 
เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับบุคลากรในชวงท่ีมีการเปลี่ยนงาน ท้ังนี้ข้ันตอนนี้ทําใหบุคลากรคลายความวิตกกังวล
กับลักษณะงานใหมและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ อีกท้ังยังชวยเสริมทักษะ
ความสามารถของบุคลากรในการรับผิดชอบกับลักษณะงานใหมท่ีไดรับมอบหมาย 
      4. ปฏิบัติหมุนเวียนงาน โดยผูบังคับบัญชาตองติดตามดูแลบุคลากรอยางใกลชิด พรอมท้ังให
คําปรึกษา แนะนํา และทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงบุคลากรเพ่ือใหเปนการตรวจสอบยืนยันวาบุคลากรสามารถ
รับผิดชอบงานท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมได 
      5. ประเมินผล การหมุนเวียนงานถือเปนการทดลองงาน เสมือนการเรียนรูนํารองภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดแนนอน ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรประเมินผลการทํางานของบุคลากรเปนระยะ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผลงานใหดียิ่งข้ึน รวมถึงใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกบุคคลอยางตอเนื่องใหรับรู
ขอควรปรับปรุง / พัฒนาจากผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ึน 
 6. การเขารวมประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) การเขารวมประชุม / สัมมนา เปนวิธีการ
พัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เนนการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนขอมูลความรู 
และประสบการณ และทักษะในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ สามารถนําแนวคิดท่ีไดรับจาก 
การประชุมสัมมนามาปรับใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
ใหบุคลากรไดเขารวมในการประชุม / สัมมนา ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
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 1) การเขารวมประชุม / สัมมนา ภายในหนวยงาน ใหเขารวมประชุม / สัมมนา กับหนวยงาน
ภายในองคกร ตามวัตถุประสงคของการประชุม / สัมมนา ไดรับทราบความคิดเห็นจากการประชุม / สัมมนา 
และเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล ทําใหไดทบทวนความเขาใจในขอมูล
กอนการประชุม / สัมมนา ชวยเสริมสรางทักษะในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ และสามารถพัฒนา
ความคิดตอยอดสูการปรับปรุงพัฒนางานได  
 2) การเขารวมประชุม / สัมมนา กับหนวยงานอ่ืน ใหเขารวมประชุม / สัมมนา กับหนวยงาน
ภายนอกองคกร ไดเพ่ิมความรู  ความเขาใจนวัตกรรมและความคิดใหมจากนอกองคกร ไดรับทราบ 
ความคิดเห็นจากการประชุม /  สัมมนา จากบุคลากรนอกองคกร และเตรียมขอมูล ท่ี เ ก่ียวของ 
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลระหวางองคกร ชวยเสริมสรางทักษะในการแกไขปญหา 
และการตัดสินใจ สามารถพัฒนาความคิดตอยอดสูการปรับปรุงพัฒนางานให 

ข้ันตอนการเขารวมประชุม / สัมมนา มีดังนี้ 
      1. สํารวจขอมูลบุคลากรท่ีมีความพรอมในดานขอมูล ความคิดสรางสรรค และวิเคราะห 
ความตองการเพ่ิมความรูและทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการแกปญหา และการตัดสินใจ 
ของบุคลากร และความสามารถนั้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดดวยการใชวิธีการเขารวมประชุม / สัมมนา 
โดยวิเคราะหถึงความสามารถท่ีตองการใหบุคลากรพัฒนากอน ไมวาจะเปนความรูหรือทักษะท่ีเก่ียวของ 
กับงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงเปาหมายหรือความคาดหวังจากการเขารวมประชุม / สัมมนา ใหชัดเจน 
ซ่ึงบางกรณีเปนการประชุม / สัมมนา ท่ีมีบุคลากรคนเดียวเก่ียวของโดยตรงหรือมีผูเก่ียวของหลายคน 
ทําใหตองพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมและมีความพรอมใหเขารวมการประชุม / สัมมนา 
      2. กําหนดหัวขอประเด็นท่ีตองการเสริมสรางความคิด การแกปญหาและตัดสินใจ พิจารณาจาก
ความตองการในการพัฒนา กําหนดวัตถุประสงคและหัวขอเรื่องการประชุมสัมมนาท่ีเหมาะสม ใชเกณฑ 
ความเปนไปไดในการใหความคิด ใหประโยชน และใหประสบการณดานใดมากเพียงใด ตรงตามท่ีตองการ
หรือไม 
      3. สื่อสาร แจงวัตถุประสงค กิจกรรมใหบุคลากรทราบประเด็นท่ีตองการใหไดรับจากการเขารวม
ประชุม / สัมมนา โดยมีการมอบหมายระบุใหชัดเจนพรอมใหทราบถึงจุดมุงหมายเดียวกันและไดมีการเตรียม
ขอมูลและประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลท่ีเปนประโยชนและเหมาะสมแกการเผยแพร 
ในการประชุม / สัมมนาเปนการลวงหนา 
      4. เขารวมการประชุม/สัมมนา ท้ังในหรือนอกสถานท่ี จดบันทึกประเด็นในระหวางการประชุม/ 
สัมมนา โดยใหบุคลากรทําสรุปรายงานการเขารวมประชุม / สัมมนาในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ 
และเปนประโยชนในการนํามาตอยอดปรับปรุงพัฒนางานและขอมูลในหนวยงานภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม/
สัมมนา  
      5. ประเมิน ผูบังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุปการเขารวมประชุม/สัมมนา 
ของบุคลากรในประเด็นวาบรรลุ (1) วัตถุประสงคการประชุม / สัมมนา (2) ประโยชนท่ีไดรับ (3) รายละเอียด
สาระสําคัญท่ีพบและสิ่งท่ีพบสามารถนํามาประยุกตใช (4) ขอสังเกตอ่ืนๆ และ (5) ความคิดเห็นของบุคลากร  
 ท้ังนี้ การสงใหบุคลากรท่ีเหมาะสมเขารวมการประชุม / สัมมนาท้ังภายในหรือภายนอกหนวยงาน 
นอกจากเปนการพัฒนาบุคลากรท่ีรูเนื้องานของตนเปนอยางดีใหรับผิดชอบเตรียมขอมูลในงานของตน 
ไดทบทวนขอมูลและสรุปประเด็นในงานของตนหากเหมาะสมท่ีจะใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงาน
ภายในหรือระหวางหนวยงาน เปนการชวยเสริมสรางทักษะการนําเสนอ การแสดงความเห็นและเจรจาตอรอง 
การคิดวิเคราะห การแกไขปญหาเฉพาะหนา และตัดสินใจ รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือท้ังภายใน 



2-19 
 

คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

และภายนอกหนวยงานแลว ยังเปนการแบงเบาภาระงานและความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาเม่ือไดรับเชิญ
ใหเขารวมประชุม / สัมมนา  
 7. การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) การดูงานนอกสถานท่ี เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบ
หนึ่งเนนดูงานท่ีมีขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบเหมือนกันหรือลักษะงานท่ีตองทํางานรวมกัน เพ่ือใหบุคลากรได
เรียนรูเฉพาะเรื่องและเห็นประสบการณใหม รูปแบบการทํางานท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) 
สามารถนําแนวคิดท่ีไดรับจากการดูงานมาประยุกตใชปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนา 
ขีดความสามารถของตน  
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1) การดูงานภายในองคกรเดียวกัน ศึกษาดูงานเก่ียวกับวิธี / รูปแบบการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ สามารถ
นํามาใชเปนตัวอยางหรือแมแบบในการทํางานได รูปแบบนี้คอนขางสะดวกในการติดตอประสานงาน 
และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เนื่องจากอยูในองคกรเดียวกันและรูจักคุนเคยกันอยูแลว การติดตอ 
ดูงานไมยุงยาก 

 ประโยชน ทําใหเกิดความเขาใจรูปแบบการทํางาน ข้ันตอนเชื่อมโยงการทํางานของตนกับงานอ่ืน 
 โดยชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการทํางานไดเปนอยางดี อีกท้ังชวยเสริมสรางสัมพันธภาพ
ท่ีดีภายในองคกร 
 2) การดูงานภายนอกองคกร เปดโอกาสสรางประสบการณใหเห็นการทํางานขององคกรภายนอกท่ีมี
วิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ บุคลากรไมเคยเห็นมากอน สามารถนํามุมมองท่ีไดรับมาปรับใชในองคกรของตน 
ท้ังนี้ ตองเตรียมความพรอมและข้ันตอนการประสานงานไวลวงหนา ในการกําหนดวัน เวลา การเดินทาง 
ของท่ีระลึก และขออนุญาตเขาเยี่ยมชม พรอมประสานบุคลากรขามองคกรเปนอยางดี 
 ประโยชน ทําใหเกิดมุมมองใหม เสริมสรางแนวคิดใหมและวิสัยทัศนในการทํางาน เปนการกระตุนให
เกิดแรงจูงใจในการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง และจุดประกายการพัฒนาจากการเปรียบเทียบ
รูปแบบข้ันตอนการทํางานของตนกับองคกรภายนอก 

 ข้ันตอนการดูงานนอกสถานท่ี มีดังนี้ 
 1. สํารวจ วิเคราะหความตองการเพ่ิมความรูและทักษะในเรื่องใดของบุคลากรและความสามารถนั้น
สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดดวยการใชวิธีการดูงานนอกสถานท่ี โดยวิเคราะหถึงความสามารถท่ีตองการให
บุคลากรพัฒนากอน ไมวาจะเปนความรูหรือทักษะท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงเปาหมายหรือ 
ความคาดหวังจากการดูงานนอกสถานท่ีใหชัดเจน 
 2. วางแผนการดูงาน พิจารณาจากความตองการในการพัฒนา กําหนดวัตถุประสงค สถานท่ีกําหนด
จุดท่ีจะดูงานใชเกณฑความเปนไปไดในการใหความรู ใหประโยชน และใหประสบการณดานใดมากเพียงใด 
ตรงตามท่ีตองการหรือไม จากนั้นแจงความตองการลวงหนาใหองคกรภายนอกเตรียมขอมูลใหตรงตาม
วัตถุประสงค เตรียมการตอนรับตามกําหนดวันเวลาท่ีมีระยะเวลาการดูงานท่ีชัดเจน พรอมแจงใหทุกฝายทราบ 

3. สื่อสาร แจงวัตถุประสงค กิจกรรมใหบุคลากรทราบแนวทางในการดูงานใหทราบถึงจุดมุงหมาย
เดียวกันและไดมีการตั้งคําถามในสิ่งท่ีอยากสอบถามเพ่ิมเติมไวลวงหนา 
 4. ปฏิบัติการดูงานนอกสถานท่ี โดยจดบันทึกรายละเอียดและสอบถามสิ่งท่ีตองการทราบในระหวาง
ท่ีดูงาน ซ่ึงมักมีการมอบของท่ีระลึกใหกับองคกรภายนอกภายหลัง เสร็จสิ้นการดูงานแลว 
 5. ประเมิน ผูบังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุปของบุคลากรในประเด็นวาบรรลุ 
(1) วัตถุประสงคการดูงาน (2) ประโยชนท่ีไดรับ (3) รายละเอียด Best Practice ท่ีพบ และสิ่งท่ีพบสามารถ
นํามาประยุกตใช (4) ขอสังเกตอ่ืนๆ และ (5) ความคิดเห็นของบุคลากร  



2-20 
 

คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ท้ังนี้ ภายหลังการดูงานนอกสถานท่ีทุกครั้ง ผูบังคับบัญชาตองติดตามและดําเนินการพัฒนาตอยอด 
โดยการใชเทคนิคการพัฒนาอ่ืนมาใชปรับปรุงความสามารถของบุคลากร เชน การมอบหมายงาน การเรียนรู
ดวยตนเอง เปนตน ซ่ึงเปนวิธีการพัฒนาความสามารถภายหลังจากการดูงานเสร็จสิ้น 
 8. การฝกงานกับผูเช่ียวชาญ (Counterpart) การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ เปนวิธีการพัฒนาบุคลากร
แบบหนึ่งท่ีเนนใหความรู ความเชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะดาน โดยใหฝกงานและทํางานรวมงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ท่ีไดรับมอบหมาย อาจเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีทํางานอยู หรือเปนผูเชี่ยวชาญในทักษะหลายดานซ่ึงรวมถึง
ผูบริหารดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1) การฝกงานและทํางานรวมกับผูเช่ียวชาญภายใน ใชในองคกรใหญ โดยมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญ
ภายในองคกรท่ีมีอยูแลวเปนผูฝกงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 2) การฝกงานและทํางานรวมกับผูเช่ียวชาญภายนอก เชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกเขามาฝกอบรม 
หรือสงบุคลากรไปฝกงานกับผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศ ตามท่ีมีโครงการความรวมมือระหวางองคกร
รองรับ 

 ข้ันตอนการฝกงานกับผูเช่ียวชาญ มีดังนี้ 
 1. สํารวจ ผูบังคับบัญชาตองจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีจะฝกงานโดยวิเคราะหจากความสามารถ
ท่ีตองการพัฒนาปรับปรุงหรือเสริมใหบุคลากรมีความสามารถเพ่ิมข้ึนดวยวิธีการฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ กําหนด
แนวทางและลําดับเรื่องท่ีจะฝกงานใหชัดเจน  
 2. วางแผนรวมกับผูเชี่ยวชาญ ผูบังคับบัญชาตองกําหนดระยะเวลาของการฝกงาน ติดตอผูเชี่ยวชาญ
ใหทราบความคาดหวัง แผนการดําเนินการ เปาหมาย และผลลัพธท่ีตองการ  
 3. สื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากร ผูบังคับบัญชาตองสื่อสารกับบุคลากรเพ่ือทําความเขาใจ 
ถึงความคาดหวังท่ีตองการ แผนการดําเนินการ เปาหมาย และผลลัพธท่ีตองการจากการฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ  
 4. ฝกงาน ผูเชี่ยวชาญตองหาวิธีการใหบุคลากรมีสวนรวมแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นและสังเกต
บุคลากรในขณะฝกงาน หม่ันสอบถาม และใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกบุคลากรเสมอวาเขาใจหรือไม 
มีคําถามขอสงสัยท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องใด ในขณะท่ีผูฝกงานจะตองคอยสังเกตและบันทึกความรู 
และประสบการณท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญ และสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีสงสัย ตลอดจนตองคิดวิเคราะห
และรูจักประยุกตความรูท่ีไดรับจากการฝกงานกับงานท่ีไดรับมอบหมาย  
 5. ประเมิน ผูบังคับบัญชาตองดูแลอยางใกลชิดและทําหนาท่ีประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผล 
การฝกงานรวมกับผู เชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง โดยนัดหมายเปนระยะเพ่ือสอบถามบุคลากรถึงความรู 
และประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรถึงการปฏิบัติตนในชวง
ระหวางการฝกงานและทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญ  
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ท้ังนี้ มีวิธีการภายหลังจากการฝกงานกับผูเชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบความรูของบุคลากร 
เชน การมอบหมายใหบุคลากรจัดทํารายงาน หรือมอบหมายงานใหภายหลังจากการฝกงาน เปนตนเพ่ือให
บุคลากรไดเขาใจในสิ่งท่ีเรียนรูมากยิ่งข้ึน 
 9. การมอบหมายงาน (Job Assignment) การมอบหมายงาน เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีใชในการพัฒนา
บุคลากรและเปนท่ีนิยม โดยเนนการกระจายงานในหนาท่ี และมอบอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขต 
ท่ีกําหนดใหผูอ่ืนไปปฏิบัติ ซ่ึงหากสังเกตจากผูบริหารระดับหัวหนาท่ีมีความมานะทุมเททํางานทุกอยางท่ี 
ขวางหนา แมกระท่ังงานของลูกนองก็ตาม อาจมีผูบริหารตั้งคําถามวาแลวจะทําอยางไร เม่ืองานในความ
รับผิดชอบมีมากและตองจัดลําดับความสําคัญซ่ึงการมอบหมายกระจายอํานาจ ตองมีความไววางใจเปนสวนสําคัญ
ดังนั้นการมอบหมายงาน นอกจากเปนการพัฒนาบุคลากรแลวยังชวยแกปญหางานผูบริหารใหบรรเทาเบาบางลงได  
 โดยจําแนกวัตถุประสงคของการมอบหมายงานเปน 3 ขอ ดังนี้  
 1. เพ่ือชวยผูบริหารใหมีเวลามากข้ึนในการพัฒนาตนเอง แกปญหางาน หรือคิดสรางสรรคสิ่งใหม  
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรดวยการเปดโอกาสใหใชความรูความสามารถในการทํางานเพ่ิมยิ่งข้ึน  
 3. เพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากรสําหรับเปนหัวหนางานในอนาคต ดวยการประเมินศักยภาพ 
ของบุคลากรกอนเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึน  
 ข้ันตอนการมอบหมายงาน มีดังนี้ 
 1. กําหนดงานและวัตถุประสงคในการมอบหมายงานท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชาทําแทน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของงานท่ีเปนงานประจํา (Routine) ยกเวนงานท่ีเปนชั้นความลับและงานเชิงนโยบายท่ีตอง
ตัดสินใจและรับผิดชอบสูง ซ่ึงตองกําหนดงานและวัตถุประสงคใหชัดเจนวาเพ่ือตองการใหบุคลากรพัฒนา
ตนเอง หรือประเมินศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอม  
 2. กําหนดขอบเขตหนาท่ีและอํานาจตัดสินใจในงาน เชน งานการเงิน งานท่ีมีผลกระทบตอ
ภาพลักษณองคกร ตองพิจารณาขอบเขตอํานาจตัดสินใจหรืออาจตองปรึกษาหารือกอนดําเนินการ  
 3. พิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมกับคุณภาพความสําเร็จของงาน โดยเลือกบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณมากพอ กรณีใชวิธีการนี้เพ่ือพัฒนาลูกนอง ตองเลือกบุคลากรท่ียังไมมี
ความสามารถในเรื่องนั้น กรณีใชเพ่ือประเมินศักยภาพความพรอม ตองเลือกบุคลากรท่ีมีโอกาสเลื่อนตําแหนง 
ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีเหมาะกับงานเพ่ือประกันความสําเร็จและลดความเสี่ยง “Put the right man to 
the right job”  
 4. ทําความเขาใจกับผูรับมอบงาน แจงวัตถุประสงคและสอบถามความพรอม รวมถึงแนะนํา 
วิธีการข้ันตอน เปดโอกาสซักถามขอสงสัย พรอมท้ังใหผูรับมอบหมายงานไดเสนอแนวทางการดําเนินการ หรือ
แผนงานท่ีจะทําเพ่ือประกันโอกาสความสําเร็จ หากงานท่ีมอบหมายตองมีผูปฏิบัติรวมกันหลายคน 
ควรคํานึงถึงหลักการทํางานเปนทีมโดยพิจารณาคนท่ีทํางานรวมกันได รวมท้ังควรทําเปนคําสั่งแบงงานให
ชัดเจน เพ่ือประโยชนในการติดตามและควบคุมงาน ตลอดจนลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนได  
 5. กระตุน จูงใจ ใหกําลังใจและสนับสนุน เม่ือผูรับมอบงานไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีทําความเขาใจ
กันแลว ตองมีการกระตุนใหกําลังใจและสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือ ความสะดวก ชี้แนะใหคําปรึกษาเปน
ระยะเพ่ือสรางขวัญกําลังใจและความสัมพันธอันดี  
 6. ติดตามประเมินผลงาน ติดตามความกาวหนาระหวางดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและ
แนวทางท่ีกําหนด สอบถามปญหาอุปสรรค และติดตามการแกไขปรับปรุงไดทันทวงทีกอนความเสียหาย
เกิดข้ึน และเม่ืองานนั้นแลวเสร็จตองประเมินคุณคาวาดีเพียงไร และควรมีการชมเชยหรือใหรางวัล  
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                     
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ท้ังนี้ การมอบหมายงานเปนวิธีการพัฒนาบุคลากร ท่ีเปนเครื่องมือชวยผูบริหาร ในการบริหารงานได
ท้ังสองสิ่งควบคูกับผลงาน กลาวคือไดท้ังงานท่ีผูบังคับบัญชาในฐานะผูบริหาร ไมตองทําเอง และยังไดบุคลากร
ผูใตบังคับบัญชาในฐานะลูกนองท่ีเกงงานข้ึนอีกดวย 
 10. การติดตามหัวหนา (Work Shadow) การติดตามหัวหนา เปนอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร 
คนเกง ใหไดมีโอกาสติดตามผูบริหารระหวางปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูผานการติดตาม / 
สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากแมแบบท่ีเปนหัวหนาในฐานะผูเชี่ยวชาญนั้น เปนเทคนิคการสรางและทําตาม
แมแบบ (Role Model) ท่ีเนนกิจกรรมการเรียนรูระยะสั้นโดยไมตองลงทุนมากนักเพียงแคอาศัยแมแบบท่ีดี 
ท่ีสามารถแสดงตัวอยางใหบุคลากรผูติดตามรับรู และเลียนแบบไดในระยะเวลาการทํางานปกติ ใชใน 
การพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง โดยเนนใหเห็นสภาพแวดลอม ทักษะท่ีจําเปน ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
การจัดการท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึง การแสดงออกและทัศนคติของแมแบบ ภายในระยะเวลาตั้งแตหนึ่งวันข้ึนไป
จนถึงเปนเดือนหรือเปนปก็ตาม วิธีการพัฒนาบุคลากรนี้ใชเพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสศึกษาวิธีการทํางานของ
ผูบริหารท่ีควรนํามาเปนแบบอยาง นอกจากไดเรียนรูการทํางานของผูอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานของตนเองใหดี
ข้ึนแลว ยังใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร (Career path) อีกดวย 
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1. การติดตามแมแบบภายในหนวยงานเดียวกัน ติดตามแมแบบท่ีมีตําแหนงสูงกวาเปน
ผูชํานาญการในสายอาชีพ ภายในกลุม / ฝายหรือสังกัดเดียวกัน เพ่ือใหไดเรียนรูการทํางานในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
เห็นมุมมองทัศนคติในการทํางานของแมแบบ อันเปนการเพ่ิมทักษะความชํานาญในการทํางานเชิงลึก บุคลากร
ไดเรียนรูวิธีการและข้ันตอนการทํางานของแมแบบ ชวยใหมีมุมมองหรือแนวคิดในการปรับปรุงการทํางานของ
ตนเอง 
 2. การติดตามแมแบบจากภายนอกหนวยงาน ติดตามบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานในตําแหนง
เดียวกันหรือตําแหนงท่ีสูงกวาแตคนละกลุม / ฝายกันซ่ึงเปนงานท่ีคลายคลึงกัน หรือเปนงานท่ีตองติดตอ
ประสานงานรวมกันเพ่ือศึกษาการวางแผนและการตัดสินใจ การติดตามผูเชี่ยวชาญภายนอกใชในการพัฒนา
บุคลากรใหไดมีโอกาสเห็น ไดเขาใจ และรับรูการทํางานของหนวยงานอ่ืน ทําใหมีวิสัยทัศนหรือมุมมองท่ีกวาง
ข้ึนในการทํางานเพ่ือใหมีการปรับปรุง / พัฒนางาน 
 ข้ันตอนการติดตามหัวหนา มีดังนี้ 
 1. กําหนดงานและแมแบบ ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวาจะใหบุคลากรติดตามสังเกตในเรื่องใด 
แลวหาแมแบบท่ีจะเปนตัวอยางใหบุคลากรติดตามและเรียนรูการทํางาน โดยแมแบบตองมีความรูในงานเปน
อยางดี เปนคนเกงคนดี เขากับผูอ่ืนได เพ่ือนรวมงาน และบุคคลรอบขางยอมรับในการทํางาน รวมถึงมีมุมมอง
หรือทัศนคติตอการใชชีวิตและตอองคกรใน เชิงบวก  
 2. วางแผนติดตามสังเกต ผูบังคับบัญชาตองวางแผนระยะเวลารวมกับแมแบบกรณีแมแบบไมใช
ผูบังคับบัญชาเอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางแมแบบและบุคลากรท่ีติดตาม ควรกําหนดงาน/
รายการท่ีตองเรียนรูจากแมแบบ จัดทํา Check list และแจงใหแมแบบ และบุคลากรทราบกอนเริ่มติดตาม
สังเกตการทํางาน  
 3. สื่อสารและใหคําแนะนํา ชี้แจงถึงการปฏิบัติตนในชวงระหวางการติดตามสังเกต โดยเฉพาะการจด
บันทึกข้ันตอนการปฏิบัติงาน การพูด หรือมุมมองตาง ๆ ท่ีไดจากแมแบบ ท้ังนี้ผูบังคับบัญชาตองชี้แจงให
บุคลากรรับรูถึงวัตถุประสงค เปาหมายท่ีชัดเจน และผลลัพธท่ีตองการจากบุคลากร รวมถึง ใหขอแนะนําท่ีเปน
ประโยชนในชวงเฝาสังเกตการณทํางานจากแมแบบ  
 4. ติดตามสังเกตแมแบบ บุคลากรอาจรูสึกคับของใจวิตกกังวลในชวงการติดตามสังเกต ไมรูจะปฏิบัติ
ตนอยางไรเพ่ือใหมีการเรียนรูและเขาใจในสิ่งท่ีไดเห็นจากแมแบบ ผูบังคับบัญชาและแมแบบควรหาชวงเวลา
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ในการพูดคุย ทบทวนความเขาใจในประเด็นท่ีไดเรียนรู พรอมท้ังสอนแนะใหเขาใจหลักปฏิบัติท่ีถูกตองในชวง
สังเกตพฤติกรรมจากแมแบบ  
 5. ติดตามประเมินผลการเรียนรู และความสามารถในทักษะการทํางานของผูติดตามแมแบบ โดยให
โอกาสบุคลากรในการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงแมแบบและผูบังคับบัญชาตองประเมิน ผลการฝกปฏิบัติของบุคลากร 
ใหคําปรึกษาแนะนํา และชี้แจงสิ่งท่ีควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ ภายหลังจากการติดตามสังเกตเสร็จสิ้น 
 11. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรท่ีเนนใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไมจําเปนตองใชชวงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ 
ท่ีตองการได ซ่ึงวิธีการนี้เหมาะสมกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยเฉพาะกับบุคลากร 
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทํางานสูง 

 
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1. การเรียนรูดวยตนเองผานระบบคอมพิวเตอร (Computer – based Learning) เรียนรูดวย
ตนเองใชสื่อผานระบบคอมพิวเตอร เชน การดู VCD หรือการคนควาผานอินเตอรเน็ต หรือการเรียนรูแบบ 
E- Learning เปนตน สามารถเรียนไดทุกท่ี สะดวกในการจัดสรรเวลาผานการเรียนรูดวยสื่อท่ีทันสมัย 
 2. การเรียนรูโดยผานส่ืออ่ืนไมผานระบบคอมพิวเตอร (Non Computer – based Learning)  
เรียนรูผานสื่อการเรียนรูท่ีไมผานระบบคอมพิวเตอร เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ตําราเรียน ผลงานวิจัย 
เปนตน สามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองแมไมมีเครื่องคอมพิวเตอร เปนการเรียนรูท่ีงาย สะดวก และเรียนรู
ไดทุกหนแหง 
 ข้ันตอนการเรียนรูดวยตนเอง มีดังนี้  
 1. สํารวจความตองการของบุคลากร ผูบังคับบัญชาตองสอบถามบุคลากรวาสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ไดหรือไม สนใจสื่อการเรียนรูใด รวมท้ังสํารวจสื่อการเรียนรูในองคกร สามารถเลือกใชสื่อการเรียนรู 
หลายอยางพรอมกันไดข้ึนอยูกับความพรอม ความเหมาะสม และสื่อการเรียนรูท่ีมีอยูในองคกร ซ่ึงสื่อการเรียนรู 
ในองคกรควรมีความหลากหลาย ทันสมัย และงายในการเขาถึง  
 2. สื่อสารและใหคําแนะนํา ผูบังคับบัญชาตองสื่อสารกับบุคลากร โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค
เปาหมายท่ีชัดเจน และควรใหคําแนะนําแกบุคลากรในการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อตางๆ ท่ีเลือกข้ึนมา และ
นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการบริหารงานท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
 3. เรียนรูดวยตนเอง ผูบังคับบัญชาตองกําหนดระยะเวลาในการเรียนรูดวยตนเอง มีการสอบถาม
ความคืบหนาในการเรียนรูของบุคลากรเปนระยะ รวมท้ังใหขอเสนอแนะถึงเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 
ไดเร็ว ตลอดจนกระตุนใหกําลังใจแกบุคลากร เนื่องจากบุคลากรอาจยุงอยูกับการทํางานของตนเอง จนทําให
ไมมีเวลาการเรียนรูดวยตนเองตามสื่อท่ีเลือกภายในระยะเวลาท่ีตกลงรวมกับผูบังคับบัญชา  
 4. สรุปผลการเรียนรู ผูบังคับบัญชาตองจัดสรรเวลาในการประชุมหรือพูดคุยกับบุคลากรในสิ่งท่ีเรียนรู 
เพ่ือติดตามวาบุคลากรไดเรียนรูจากสื่อตามท่ีไดตกลงกันไว รวมถึง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองคความรูท่ีไดรับ
กับสมาชิกในทีมหรือผูท่ีสนใจ อาจจัดเปนกิจกรรม เชน ชมรมนักอาน ชมรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือชมรม
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เสวนาแกปญหาการทํางาน เปนตน เพ่ือนําเรื่องราวประเด็นท่ีไดจากการเรียนรูบอกตอใหกับผูอ่ืน เกิดการ
บริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ข้ึนภายในองคกร  
 กระบวนการเรียนรูดวยตนเองจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยการติดตามผลจากผูบังคับบัญชา รวมถึง 
การจัดเวทีใหบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน เพ่ือเปนการถายทอดความรูและตอยอด
ความรูของตนจากความคิดเห็นและมุมมองของทีมงาน 
 12. การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน (In-House Instructor) การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน
เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยการเปนวิทยากรไดนั้นตองมีความรู ทักษะ ความชํานาญ 
รวมท้ังประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และพรอมท่ีจะถายทอดใหกับบุคคลตาง ๆ ได ผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 
ทําหนาท่ีเปนวิทยากรภายในถายทอดความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูอยาง
เปนระบบ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและทัศนคติใหกับบุคลากร ท้ังนี้ บุคลากรจะไดพัฒนาทักษะตนเองใหมี
ความเชี่ยวชาญมากยิ่งข้ึน เกิดการถายทอดความรูระหวางบุคลากรดวยกันเอง ทําใหองคกรมีบุคลากรท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ทําใหความรูท่ีมีอยูในตัวบุคลากรคงอยูกับองคกรตอไป อันเปนการแปลง
ความรู ท่ีอยูในตัวบุคคลใหเปนความรูภายนอก มีการจัดทําเปนสื่อการสอน การทําเอกสารประกอบ 
การบรรยาย ทําใหเกิดการบริหารจัดการความรูในองคกรข้ึน ดังนั้นการเปนวิทยากรภายใน จึงเปนการพัฒนา
ตัวบุคลากรเองและรักษาองคความรูในองคกรซ่ึงวิทยากรภายในเหลานี้จะสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) ตอไปได 
 โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1. วิทยากรภายในหนวยงาน เปนผูท่ีมีความรูและสามารถถายทอดความรูนั้นใหกับบุคลากรอ่ืน 
ในหนวยงานใหเขาใจได เปนการมอบหมายใหบุคลากรท่ีเปนบุคคลภายในสอนกันเอง 
 2. วิทยากรภายนอกหนวยงาน เปนผูท่ีมีความรู ประสบการณ และความชํานาญในการทํางาน 
จนสามารถถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ใหกับผูฟงท่ีมาจากตางองคกรกัน ซ่ึงมีความประสงคท่ีจะ
เขารับฟงแลกเปลี่ยนและรับรูประสบการณใหม ๆ 
 ข้ันตอนการเปนวิทยากรภายในหนวยงาน มีดังนี้ 
 1. กําหนดคุณสมบัติของวิทยากร ผูบังคับบัญชาตองกําหนดคุณสมบัติของผูจะเปนวิทยากรภายใน 
ตามเกณฑในการพิจารณาเลือกบุคลากรท่ีจะมอบหมายใหทําหนาท่ีวิทยากร  
 2. สํารวจความเชี่ยวชาญของเจาหนาท่ี ผูท่ีจะเปนวิทยากรควรมีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่อง 
ท่ีบรรยายเปนอยางดี โดยตองสํารวจวาใครมีความเชี่ยวชาญพอและสนใจหรือ เต็มใจจะพัฒนาโดยการ 
เปนวิทยากร  
 3. ออกแบบหลักสูตร บุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกหรืออาสาเปนวิทยากรภายใน ทากําหนดการหัวขอ
ท่ีบรรยาย (Course Outline) ข้ึนมากอน แลวหารือกับผูบังคับบัญชาเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของการพัฒนา  
 4. เตรียมสื่อการบรรยายและดําเนินการ บุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกตองมีความเขาใจถึงบทบาท 
ในการเปนวิทยากร รวมถึงหลักการและศิลปะในการเปนวิทยากร ผูบังคับบัญชา มีสวนอยางมากในการฝกฝน
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) รวมถึง การใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเปนวิทยากรภายใน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรตอไป  
 5. ติดตามประเมินผล ผูบังคับบัญชาสามารถติดตามผลการประเมินวิทยากรได จากแบบประเมินผล
การบรรยาย ควรมีการใหคําแนะนําและยกยองชมเชยหากสามารถเปนวิทยากรไดดี  
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ตารางท่ี 1 
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บทที่ 3  

การประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบคุคล (ID PLAN) 
ของครูสายงานการสอน สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ข้ันตอนและแนวทางในการดําเนินการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

(ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี้ 

3.1 ข้ันตอนและแนวทางในการประเมินตนเอง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดใหครูสายงานการสอนทุกคน มีการประเมิน

ตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครูไดตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีของครูเปนรายบุคคล 

ตามรูปแบบท่ีกําหนด แลวนําผลท่ีประเมินไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 

ในการประเมินตนเองมีข้ันตอนและแนวทาง ดังนี้ 

3.1.1 รายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหครูสายงานการสอนดําเนินการ
ประเมินตนเองซ่ึงเปนการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี โดยใชกรอบการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑ 
และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว21/2560) ท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด มาใชเปนแนวทางในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีของครู 
สายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไดกําหนดแบบประเมินสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี สําหรับประเมินสมรรถนะของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน ครูผูชวย ครู กลุมท่ี 2 
ครูชํานาญการ กลุมท่ี 3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมท่ี 4 ครูเชี่ยวชาญ และกลุมท่ี 5 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
มีรายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวยรายการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 8 ตัวช้ีวัด 
 1.1 การสราง และหรือพัฒนาหลักสูตร 
 1.2 การจัดการเรียนรู  
      1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ 
       1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
       1.2.4 คุณภาพผูเรียน 

1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
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2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 
 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนหรือผูท่ีเขารับการฝกอบรม 
    2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 
3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด 
 3.1 การพัฒนาตนเอง 
 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ  

แตละตัวชี้วัด มีระดับคุณภาพของตัวชี้วัดแบงออกเปน 5 ระดับ พรอมท้ังรายการหลักฐาน รองรอย 
ผลการดําเนินการ รายละเอียดการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามเอกสารในภาคผนวก ก  

3.1.2 กลุมเปาหมายท่ีตองประเมินตนเอง 

              กลุมเปาหมายท่ีตองประเมินตนเองตามแบบการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี 
ของครูสายงานสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ครูท่ีทําหนาท่ีสอน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกคน แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 พนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอน 
ครูผูชวย ครู กลุมท่ี 2 ครูชํานาญการ กลุมท่ี 3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมท่ี 4 ครูเชี่ยวชาญ และกลุมท่ี 5 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงไดนิยามศัพทดังนี้ 

1) พนักงานราชการ (ครู) หมายถึง ครูผูสอนในสถานศึกษาซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง
โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน 
ใหกับสวนราชการนั้น 

2) ครูพิเศษสอน หมายถึง ลูกจางชั่วคราวท่ีสถานศึกษาสอบคัดเลือกเขามาเพ่ือชวยสอน
ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

3) ครูผูชวย หมายถึง ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตําแหนงครู และอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ 

4) ครู หมายถึง ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู 
ท่ียังไมไดรับการประเมินวิทยฐานะ 

5) ครูชํานาญการ หมายถึง ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตําแหนงครู ท่ีมีความรูความสามารถครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับชํานาญการ มีภาระ
งานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
การสั่งสมความชํานาญความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

6) ครูชํานาญการพิเศษ หมายถึง ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงครู ท่ีมีความรูความสามารถครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับชํานาญการพิเศษ 
มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

7) ครูเชี่ยวชาญ หมายถึง ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตําแหนงครู ท่ีมีความรู ความสามารถ ครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับชํานาญการพิเศษ 
มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดง 
ใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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8) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงครู ท่ีมีความรู ความสามารถ ครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับเชี่ยวชาญ
มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดง 
ใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

3.1.3 แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

        การประเมินตนเองของครูสายงานการสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได
กําหนดใหใชแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แบบประเมินแบงออกเปน 3 ตอน 
รายละเอียดดังภาคผนวก สรุปดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน  ประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานของครูท่ีทําการประเมินตนเอง ไดแก 
1. ชื่อ – สกุล 

 2. ตําแหนง  วิทยฐานะ ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงปจจุบัน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
3. วุฒิการศึกษา   

 4. แผนกวิชาท่ีสังกัด 
5. สถานศึกษา 

 6. รายวิชาท่ีสอน และจํานวนชั่วโมงท่ีสอนในปการศึกษา 
 7. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา และการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) รวมท้ังงานสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เชน งานวิชาการ งานบุคคล 
งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป 

8. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบายและจุดเนน 
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการตนสังกัด 
 9. งานภาระหนาท่ีอ่ืน ๆ (ถามี) หมายถึง งานท่ีนอกเหนือจากขอ 6 - 8 ถามีโปรดระบุ 

10. ความสามารถพิเศษ 
11. การพัฒนาดวยตนเอง (ยอนหลัง 1 ปการศึกษา) หมายถึง การพัฒนาใหตนเองมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน

โดยไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน เชน ศึกษาคนควาหาความรูจากเอกสาร สื่อOnline ฯลฯ  
12. การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน (ยอนหลัง 1 ปการศึกษา) หมายถึง การพัฒนาตนเองโดยการ

สนับสนุนจากสวนราชการหนวยงานตาง ๆ โดยระบุ เรื่อง วันเดือนป และ หนวยงานท่ีจัดอบรม 
13. เปาหมายของการรับราชการ หมายถึง ในการรับราชการทานมีเปาหมายในชีวิตราชการอะไรบาง 

เชน ตองการมีความเชี่ยวชาญดานเคาะพนสีรถยนต ตองการเปนนักพูดมืออาชีพ ตองการมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ ฯลฯ  

14. เปาหมายของสถานศึกษาท่ีคาดหวัง หมายถึง ตองการหรือคาดหวังใหสถานศึกษามีทิศทางในการ
จัดการเรียนการสอน / การบริหารจัดการไปในทิศทางใด   
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ตอนท่ี 2 การประเมิน ประกอบดวย  

           1.  วิธีการประเมิน ใหครู พิจารณาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติหนา ท่ี 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด 
ตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนง และวิทยฐานะแลวมาเทียบ 
กับสมรรถนะปจจุบันวามีหรือไมมีสมรรถนะท่ีทําใหเกิดงานตามเกณฑระดับสมรรถนะท่ีกําหนดในแตละ
ตัวชี้วัด ถามี ใหใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีมี ถาไมมีหรือมีแตไมถึงเกณฑท่ีกําหนดใหใสเครื่องหมาย   
ในชองไมมี 

            2. เกณฑการประเมิน  ซ่ึงแบงตามตําแหนง และวิทยฐานะ แบงออกเปน 5 ระดับ / กลุม ดังนี้ 

1) พนักงานราชการ (ครู) /ครูพิเศษสอน / ครูผูชวย / ครู  ตองมีระดับสมรรถนะตามเกณฑ
คุณภาพท่ีกําหนด ดังนี้ 

ดานท่ี 1 มีท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

ดานท่ี 2 มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

ดานท่ี 3 มีท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

2) ครูชํานาญการ ตองมีระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด ดังนี้ 

ดานท่ี 1 มีท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ดานท่ี 2 มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ดานท่ี 3 มีท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

3) ครูชํานาญการพิเศษ ตองมีระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด ดังนี้ 

ดานท่ี 1 มีท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

ดานท่ี 2 มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ดานท่ี 3 มีท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

4) ครูเช่ียวชาญ ตองมีระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด ดังนี้ 

ดานท่ี 1 มีท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 

ดานท่ี 2 มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

ดานท่ี 3 มีท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

5) ครูเช่ียวชาญพิเศษ ตองมีระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด ดังนี้ 

ดานท่ี 1 มีท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 5 
ดานท่ี 2 มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 
ดานท่ี 3 มีท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ซ่ึงทุกตัวชี้วัดผลการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 
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ตารางท่ี 2 แสดงเกณฑการประเมินตามตําแหนงและวิทยฐานะ 
 

ตําแหนง 
และวิทยฐานะ 

เกณฑการประเมินท่ีกําหนด  
ดานท่ี 1  

(8 ตัวช้ีวัด)  
ดานท่ี 2  

(3 ตัวช้ีวัด) 
ดานท่ี 3  

(2 ตัวช้ีวัด) 
พนักงานราชการ (ครู) /      
ครูพิเศษสอน /ครูผูชวย/ 
ครู 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

ครูชํานาญการ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ครูชํานาญการพิเศษ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ครูเชี่ยวชาญ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 5 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน                   
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 

 

ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ  

  รายการประเมินสมรรถนะ ไดกําหนดรูปแบบเปนตารางท่ีประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 

ชองท่ี 1 ตัวชี้วัด หมายถึง รายชื่อตัวชี้วัด ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ดานและ 13 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียดการ
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซ่ึงทุกตําแหนงและวิทยฐานะมีรายละเอียดเหมือนกัน 

ชองท่ี 2 ระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด หมายถึง  รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในระดับเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะ ในตอนท่ี 2 ตามเกณฑ 
การประเมินท่ีกําหนด  

ชองท่ี 3 สมรรถนะปจจุบัน แบงออกเปน 2 ชอง ไดแก มี กับ ไมมี “มี” หมายถึง ในปจจุบันครู 
มีสมรรถนะครบถวนสมบูรณท่ีทําใหเกิดงานตามเกณฑระดับสมรรถนะท่ีกําหนดในแตละ
ตัวชี้วัด “ไมมี” หมายถึง ไมมีหรือมีสมรรถนะแตไมครบถวนสมบูรณท่ีทําใหเกิดงาน 
ตามเกณฑระดับสมรรถนะท่ีกําหนดในแตละตัวชี้วัด 

ชองท่ี 4 สมรรถนะท่ีสูงกวาเกณฑ หมายถึง ในปจจุบันครูมีสมรรถนะท่ีทําใหเกิดผลงานมากกวา
เกณฑคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะครูผูประเมินตนเอง 

ชองท่ี 5 หลักฐาน รองรอย หมายถึง เอกสาร หรือชิ้นงาน ท่ีแสดงวาครูมีผลงานท่ีเกิดจากสมรรถนะ
ของครูผูประเมินตนเอง  

ชองท่ี 6 ความตองการในการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงข้ึน หมายถึง ความรู ทักษะและทัศนคติ
หรือคุณลักษณะท่ีตองการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะในปฏิบัติงานสูงข้ึนไมนอยกวาเกณฑ
ท่ีกําหนด โดยระบุเปนชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ  
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ตารางท่ี 3  แสดงรายการประเมินระดับสมรรถนะ    
  

ตัวช้ีวัด 
 
 
 

(ชองท่ี 1) 

ระดับสมรรถนะ 
ตามเกณฑคุณภาพ 

ท่ีกําหนด 
 

(ชองท่ี 2) 

สมรรถนะปจจุบัน 
(ชองท่ี 3) 

สมรรถนะ 
ท่ีสูงกวาเกณฑ 

(อธิบาย) 
 

(ชองท่ี 4) 

หลักฐาน 
รองรอย 

 
 

(ชองท่ี 5) 

ความตองการ 
ในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

 
 (ชองท่ี 6) 

มี ไมมี 

       
 

 

3.2 ข้ันตอน และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงาน
การสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

 การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใหครูนําผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี            
ตอนท่ี 3 ชองท่ี 6 ท่ีไดระบุสมรรถนะท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงข้ึน มาศึกษา
วิเคราะหเก่ียวกับการจัดลําดับความสําคัญสมรรถนะท่ีตองการพัฒนารูปแบบ / วิธีการพัฒนา แหลงเรียนรู 
ระยะเวลาในเริ่มตนและสิ้นสุดการพัฒนา ดังนี้ 

1) รูปแบบ / วิธีการพัฒนา 
                    รูปแบบ / วิธีการพัฒนานั้นมีหลายรูปแบบ เชน ศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากเอกสาร 

สื่อตาง ๆ การแนะนําหรือสอนงานจากผูบังคับบัญชา การไปศึกษาดูงาน การเขารับการฝกอบรมและพัฒนา 
การเขาไปฝกประสบการณในสถานประกอบการ ฯลฯ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความยากงายของเรื่องท่ีจะพัฒนา 
แหลงเรียนรูท่ีมี งบประมาณ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) ระยะเวลาในการพัฒนา  
3) แหลงท่ีจะขอการสนับสนุนการพัฒนา 

แหลงท่ีจะขอการสนับสนุนการพัฒนาข้ึนอยูกับวิธีการ / รูปแบบการพัฒนา และระยะเวลาการพัฒนา 
ในสวนท่ีจะขอสนับสนุนจากหนวยงาน ท้ังในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา 
และสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ครูจําเปนตองวางแผนรวมกับผูบริหารสถานศึกษา 
จากนั้นสถานศึกษาจึงกําหนดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในภาพรวมของสถานศึกษา และสถานศึกษา
สรุปแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

หลังจากศึกษาวิเคราะหแลวใหจัดทํารายละเอียดแผนการพัฒนาตนเอง แบงออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก  

1. แผนการพัฒนาดวยตนเอง หมายถึง ครูสามารถเพ่ิมสมรรถนะดวยการศึกษาหาความรู 
จากเอกสาร สื่อตาง ๆ ท่ีมีบนเครือขายอินเตอรเน็ตดวยตนเอง โดยสามารถกําหนดเวลา และสถานท่ีเรียนรูไดเอง 

2. แผนการพัฒนาตนเองรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอก หมายถึง การพัฒนาตนเอง 
โดยศึกษาเรียนรูจากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ท้ังในสถานศึกษา และหรือหนวยงานภายนอก ท่ีให
คําปรึกษา แนะนํา การทํางานรวมกัน ฯลฯ 
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน  
                                                     สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

3. แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหนวยงาน หมายถึง การพัฒนาตนเองท่ีไมสามารถ
ดําเนินการดวยตนเอง และรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอกแลว จําเปนตองขอรับ
การสนับสนุนการพัฒนาจากสถานศึกษา และหนวยงานสวนกลาง 

 

ตารางท่ี 4 ตัวอยางแผนการพัฒนาดวยตนเอง  

ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะ /เรื่อง /หัวขอ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา แหลงเรียนรู 
ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 
เริ่มตน สิ้นสุด 

1. วิธีการออกแบบหนวย
การเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

ศึกษาจากตัวอยางเอกสารตางๆ 
และดําเนินการทําตามรูปแบบ
ทางวิชาการหรือท่ีหนวยงาน
กําหนด  

เอกสารตัวอยาง
ในหองสมุดและ
เพ่ือนรวมงานท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับ 

พ.ค.61 มิ.ย.61 

2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ข้ันพ้ืนฐาน 

ศึกษาจากสื่อ ECHOVE และสื่อ 
Online ภาษาอังกฤษตาง ๆ  

บนเครือขาย
อินเตอรเน็ท 

มิ.ย.61 พ.ค.61 

 
ตารางท่ี 5 ตัวอยางแผนการพัฒนาตนเองรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอก  

 

ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะ /เรื่อง /หัวขอ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา แหลงเรียนรู 
ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 
เริ่มตน สิ้นสุด 

1. การเขียนโครงการในการ
ขอสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา
และเรียนรูจนสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง ในรูปแบบการฝก
ขณะปฏิบัติงาน  

ผูบังคับบัญชา มิ.ย.61 มิ.ย.61 

2. การวัดและประเมินผล
ผูเรียน 

ขอคําแนะนําและใหเพ่ือน
รวมงานเปนท่ีปรึกษาในการ
จัดทําจนสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง ในรูปแบบการเปนพ่ีเลี้ยง 

เพ่ือนรวมงาน ส.ค.61 ส.ค.61 
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน  
                                                     สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ตารางท่ี 6 ตัวอยางแผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหนวยงาน  
 

ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะ /เรื่อง  /
หัวขอ 

รูปแบบ/วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 
ในการพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

เริ่มตน สิ้นสุด 
สถาน 
ศึกษา 

อศจ. สถาบันฯ สสอ. อ่ืนๆ 

1. ดานการจัดการเรียน
การสอน เรื่องเทคนิค
การสอนแบบ
โครงงาน 

ฝกอบรม สัมมนา/ 
การขอรับคําปรึกษา
แนะนําจาก
ผูบังคับบัญชา 

ก.ค.61 ก.ค.
61 

     

2. ดานการจัดการเรียน
การสอน เรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียน 

ฝกอบรม สัมมนา/ 
การขอรับคําปรึกษา
แนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

ก.ย.61 ก.ย.
61 

     

3. ดานการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  
เรื่องทักษะการ
ชวยเหลือผูเรียน 

ประชุม /สัมมนา /
การขอรับคําปรึกษา
แนะนําจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 

ต.ค.61 ต.ค.
61 

     

4. ดานการพัฒนา
ตนเอง เรื่องทักษะ
วิชาชีพดานการพนสี
รถยนต 

อบรมเชิงปฏิบัติการ/
ดูงานนอกสถานท่ี /
ฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ
ในสถานประกอบการ 

มี.ค.62 เม.ย.
62 

     

  
3.3 การนําเสนอผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนาตนเองตอผูบริหารสถานศึกษา 

หลังจากท่ีครูไดดําเนินการประเมินตนเองและจัดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเรียบรอยแลวใหนําเสนอ
ผลการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเปนรูปเลม ตามแบบฟอรมตามภาคผนวก ข 
ตอผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหความเห็นชอบตามลําดับข้ันของการบังคับบัญชาตามท่ีกําหนด 
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บทที่ 4  

แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

4.1 การสรางความรูความเขาใจ 

4.1.1 สรางความรูความเขาใจในการดําเนนิการ 
เม่ือสถานศึกษาไดรับการสั่งการจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหครูสายงานสอน

ดําเนินการประเมินตนเอง และจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ใหสถานศึกษาไปดําเนินการสรางความรู ความเขาใจ 
แกครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังใหคําแนะนําในการดําเนินการจนบรรลุเปาหมายของการประเมิน
ตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอนทุกคน 

4.1.2 สรางความรูความเขาใจถึงประโยชนท่ีจะไดรับ 
การประเมินตนเอง และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงาน 

การสอน  ทําให เ กิดประโยชนตอตนเอง สถานศึกษา  อาชีว ศึกษาจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา 
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ครู 
ครู ไดสํ ารวจหรือตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติหนา ท่ีของตนเองตามรูปแบบ 

ท่ีสวนราชการกําหนด ทําใหทราบวาตนเองมีสมรรถนะท่ีทําใหเกิดผลงานตามท่ีกําหนดหรือไมอยางไร หากไมมี
สมรรถนะในการทําใหผลงานเรื่องใด ก็จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะในเรื่องนั้น ถาหากมีสมรรถนะท่ีทําใหเกิดผล
งานในทุกดานท่ีกําหนดครบแลว ก็จัดทําแผนท่ีตองการพัฒนาสมรรถนะในดานท่ีตองการตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง ซ่ึงจะทําใหมีการวางแผนการพัฒนาไดอยางเปนระบบและตอเนื่องไดพรอมท้ังสอดคลอง
กับเสนทางความกาวหนาของตําแหนงท่ี สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 

2)  สถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา มีขอมูลผลการประเมินตนเอง

และการจั ด ทํ าแผนพัฒนาตน เองร ายบุ คคล  ( ID PLAN) ของครู ส ายงานการสอน ทุกคนมา ใช 

ในการกําหนดนโยบาย และทิศการในการจัดทําแผนการพัฒนาครู พรอมท้ังการดําเนินการพัฒนาใหเปนไป 

ตามแผนในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ทําใหการพัฒนาคร ู

ของสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดท่ีตนเองดูแลไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง และตอเนื่องเปนประโยชนตอครู 

และหนวยงานในการบริหารจัดการในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

3) สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีว ศึกษามีขอมูลผลการประเมินตนเอง 

และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอนมาใชในการกําหนดนโยบาย

และทิศทางการในการจัด ทําแผนการพัฒนาครูพร อม ท้ั งการดํ า เนินการพัฒนาครู ในภาพรวม 



4-2 
 

ของสถานศึกษาท้ังหมดท่ีสอดคลองกับความตองการของครู ท้ังในปปจจุบัน และในอนาคตอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง พรอมท้ังสอดคลองกับเสนทางความกาวหนาของตําแหนงท่ี สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 

4) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถกําหนดนโยบาย และทิศทางในการพัฒนา

ครูท้ังระบบอยางท่ัวถึง และตอเนื่องท่ีเชื่อมโยงกันท้ังในระดับพ้ืนท่ีและบุคคล 

4.2 การจัดทําแผนพัฒนาครูสายงานการสอนของสถานศึกษา 

หลังจากท่ีครูในสถานศึกษาไดนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาในการจัดทําการประเมินตนเอง 

และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เรียบรอยแลว ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการศึกษา 

วิเคราะห พิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาครูของสถานศึกษา แลวดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ใหครูไดรับการ

พัฒนาใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดพรอมท้ังติดตามผลการพัฒนา 

กรณีท่ีตองขอสนับสนุนการพัฒนาครูจากหนวยงานในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถาบัน 

การอาชีวศึกษา และสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษาแจงไปยังหนวยงาน 

ท่ีขอสนับสนุนการพัฒนาดวย เพ่ือใหอาชีวศึกษาจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา สํานักพัฒนาสมรรถนะครู 

และบุคลากรอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นําไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

4.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 
ท่ีเกิดข้ึน แลวนําผลสรุปไปใชในการพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินการตอไป โดยกําหนดประเด็น 
ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ดังนี้ 

1. ความรู ความเขาใจ และการดําเนินการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน ระดับสถานศึกษา 

2. ขอมูลความตองการพัฒนาของครู (Training Need ) ในระดับสถานศึกษาและในภาพรวม

ท้ังหมดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. การนําผลการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครู

สายงานการสอน ไปใชประโยชนในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา สํานักพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. การไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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4.4 การกําหนดปฏิทินการดําเนินการ 

สถานศึกษาตองประกาศปฏิทินการดําเนินการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล  ( ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สั ง กัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา 
ในแตละป ใหบุคลากรในสถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไดรวมมือกันดําเนินการพัฒนาครูใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง   

ตารางท่ี 7 ตารางปฏิทินการดําเนินการ 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
เดือนพฤษภาคม 
(ปปจจุบัน) 

การบริหารจัดการและสรางความความรูความเขาใจ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการประเมิน
ตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
สายงานการสอนของสถานศึกษา 

 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
 

2. ผูอํานวยการสถานศึกษาประชุมสรางความเขาใจ
ใหกับคณะกรรมการฯ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

3. คณะกรรมการฯ ประชุม ชี้แจง สรางความรู 
ความเขาใจใหกับครูในการประเมินตนเองและการ
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 

คณะกรรมการฯ 

เดือนมิถุนายน 
(ปปจจุบัน) 

4 .ครูดํ า เนินการประ เ มินตน เองพร อมจั ด ทํ า
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) เปนรายป เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 

ครูสายงานการสอนทุกคน 

5.ผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบการประเมินตนเอง
และแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) เปนรายปของครู
แตละคน 

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ข้ัน 

6.ครูบันทึกขอมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคลในระบบฐานขอมูลของ สสอ. 

ครูสายงานการสอนทุกคน 

เดือนกรกฎาคม 
(ปปจจุบัน) 

7.คณะกรรมการฯ  วิเคราะหพรอมจัดทําแผนพัฒนา
ครู ข อ ง สถ าน ศึ กษ าแ ละแ จ ง ใ ห บุ ค ล าก ร ใ น
สถานศึกษาทราบและปฏิบัติ 

คณะกรรมการฯ 

8.สถานศึกษาแจงแผนการพัฒนาครูไปยังหนวยงาน
ท่ีขอรับการสนับสนุนการพัฒนาครู 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

9 . สถาน ศึกษาจั ด ทํ าหลั กสู ต รและ โคร งการ 
พรอมท้ังดํา เนินการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
ในสวนท่ีรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
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ชวงระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
เดือนกรกฎาคม (ปปจจุบัน) 
ถึง เมษายน (ปถัดไป) 
 

10 .หนวย ท่ี ให การสนับสนุนการ พัฒนาครู แก
สถานศึกษา (อศจ. /สถาบันการอาชีวศึกษา/สสอ.) 
วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําหลักสูตรรองรับการพัฒนา
ครู และดําเนินการพัฒนาครู 

อ ศ จ .  /  ส ถ า บั น ก า ร
อาชีวศึกษา /สสอ. 

11.ครูดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนฯ  ครูสายงานการสอนทุกคน 
12.ครูรายงานผลใหสถานศึกษาทราบและลงนาม
รับรอง 

ครูสายงานการสอนทุกคน 

13.ครูบันทึกผลการพัฒนาตนเองรายบุคคลในระบบ
ฐานขอมูลของ สสอ. 

ครูสายงานการสอนทุกคน 

เดือนมีนาคม - เมษายน  
(ปถัดไป) 

14. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล อศจ. / สถาบันการ
อาชีวศึกษา /สสอ. 
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รายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ี  
ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 1 ดานการ
จัดการเรียนการสอน 
     1.1 การสรางและ
หรือพัฒนาหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา
หรื อ คํ าอธิ บ ายของ
หลั กสู ตรและนํ า ไป
จัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการ เรียนรู ให
สอดคลองกับจุดประสงค  
สมรรถนะ และ 
คําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา
หรื อ คํ าอธิ บ ายของ
หลั กสู ตรและนํ า ไป
จัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการ เรียนรู ให
สอดคลองกับจุดประสงค  
สมรรถนะ และ 
คําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา
หรื อ คํ าอธิ บ ายของ
หลั กสู ตรและนํ า ไป
จัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการ เรียนรู ให
สอดคลองกับจุดประสงค  
สมรรถนะ และ 
คําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา
หรื อ คํ าอธิ บ ายของ
หลั กสู ตรและนํ า ไป
จัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการ เรียนรู ให
สอดคลองกับจุดประสงค  
สมรรถนะ และ 
คําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 

1. วิเคราะหหลักสูตร
จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชา
หรื อ คํ าอธิ บ ายของ
หลั กสู ตรและนํ า ไป
จัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการ เรียนรู ให
สอดคลองกับจุดประสงค  
สมรรถนะ และ 
คําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 

1) หลักสูตรรายวิชาท่ี
สอน 
2) หนวยการเรียนรูของ
รายวิชาท่ีสอน 
3) หลักฐานการประเมินผล 
การใชหลักสูตรรายวิชาท่ี
ส อ น กิ จ ก ร ร ม ห รื อ
โครงการ 
4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร 
โล คําสั่งหรืออ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
5) หลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ 
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพตามจุดประสงค สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการ
เรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบท่ีหลากหลาย และเหมาะสม เนนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ ใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ 
           1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะหจุดประสงค สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชา
หรือคําอธิบายของหลักสูตร เพ่ือจัดทําหนวยการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมินความสอดคลองกับจุดประสงค  สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 2. รวมพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา กิจกรรม หรือ
โครงการ และหนวย
การเรียนรูใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการ 
ผู เรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
 
 
3.  มีสวนร วมในการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช
หลักสูตร กิจกรรมหรือ
โครงการ 

2. รวมพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา กิจกรรม หรือ
โครงการ และหนวย
การเรียนรูใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการ 
ผู เรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
 
 
3. รวมประเมินผลการ
ใชหลักสูตร  กิจกรรม 
หรือโครงการ และนํา
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า
ปรับปรุงใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น 

2 .  ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า 
กิจกรรม หรือโครงการ 
และหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ ผู เรียน 
ทองถิ่น และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
 
3. ประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรม หรือ
โ ค ร ง ก า รอ ย า ง เ ป น
ระบบและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุ ง
พัฒน า ให มี คุณภา พ
สูงขึ้น 
 

4. รวมแลกเปล่ียน

เรียนรูดานหลักสูตร 

 

2 .  ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า 
กิจกรรม หรือโครงการ 
และหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือ
สถ านปร ะกอบกา ร 
ผู เรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิ บั ติ  
ไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรมหรือ
โ ค ร งก า ร อย า ง เป น
ระบบและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุ ง
พัฒน า ให มี คุณภา พ
สูงขึ้น 
 

4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนพี่เล้ียง และหรือ
เปนท่ีปรึกษาดาน
หลักสูตร 

2 .  ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า 
กิจกรรม หรือโครงการ 
และหนวยการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ ผู เรียน 
ทองถิ่น และสามารถ
นําไปปฏิบัติ  ไดจริง 
 
 
3. ประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรมหรือ
โ ค ร ง ก า ร อ ย า ง เ ป น
ระบบและนําผลการ
ประ เมินมาปรับปรุ ง
พั ฒ น า ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
สูงขึ้น 
 

4. เปนแบบอยาง ท่ี ดี 
เปนผู นํ า  เปนพี่ เ ล้ียง 
และเปนท่ีปรึกษาดาน
หลักสูตร 
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         1.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ ตามจุดประสงค สมรรถนะ คําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบาย
ของหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหเรียนรูวิธีการปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม สามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล 
                 1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หมายถึง การจัดและหรือพัฒนาหนวยการเรียนรูสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา หรือคําอธิบายของหลักสูตรธรรมชาติ 
ของเนื้อหาสาระหรือเนื้อหารายวิชา เหมาะสมกับผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม บริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและหรือทองถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนรูดวย 
วิธีปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามจุดประสงค สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของหลักสูตร และประเมินผลหนวยการเรียนรู 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2 การจัดการเรียนรู 
    1.2.1 การ
ออกแบบหนวยการ
เรียนรู 
 

1. ออกแบบหนวยการ
เรี ยนรู  หรื อ เนื้ อหา
สาระการเรียนรู  ให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการ
และหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรม 
 

1. ออกแบบหนวยการ
เรี ยนรู  หรื อ เนื้ อหา
สาระการเรียนรู  โดย
การปรับประยุกต ให
สอดคลอง กับบริบท
ของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการ
และหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรม 
 
 
 
 

1. ออกแบบหนวยการ
เรี ยนรู  ห รื อ เนื้ อหา
สาระการเรียนรู โดย
การปรับประยุกต ให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการ
และหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรม 

1. ออกแบบหนวยการ
เรี ยนรู  หรื อ เนื้ อหา
สาระการเรียนรู โดย
การปรับประยุกต ให
สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการ
และหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรม 
 
 

1. ออกแบบหนวยการ
เ รี ยนรู  ห รื อ เนื้ อห า
สาระการเรียนรู  โดย
การปรับประยุกต ให
สอดคลอง กับบริบท
ของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการและ
ห รื อ ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ
เหมาะสมกับผู เ รี ยน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรม 
 
 

1) หนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู
ของรายวิชาท่ีสอน 
2) หลักฐานการประเมินผล
การใชหนวยการเรียนรู 
หรื อ เนื้ อหาสาระการ
เรียนรู 
3) คําสั่ ง และรองรอย
การเปนพ่ีเลี้ยง และให
คําปรึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 2 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ย น รู ด ว ย วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
สาระ การเรียนรู และ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 

2 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ย น รู ด ว ย วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
ส า ร ะ  ก า ร เ รี ย น รู  
อยางหลากหลาย และ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 
และนําผลการประเมิน
ม า ป รั บ ป รุ ง ใ ห มี
คุณภาพสูงข้ึน 

2 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ย น รู ด ว ย วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
ส า ร ะ  ก า ร เ รี ย น รู  
อยางหลากหลาย และ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนาให
มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนพ่ีเลี้ยงหรือรวม
ปรึกษา แลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ด า น ก า ร
ออกแบบหนวยการ
เรียนรู 

2 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ย น รู ด ว ย วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
ส า ร ะ  ก า ร เ รี ย น รู  
อยางหลากหลาย และ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนาให
มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ
เปนท่ีปรึกษาดานการ
ออกแบบหนวยการ
เรียนรู 

2 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ย น รู ด ว ย วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
ส า ร ะ  ก า ร เ รี ย น รู  
อยางหลากหลาย และ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
 
3. ประเมินผลการใช
หนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู 
และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง 
และเปนท่ีปรึกษาดาน
การออกแบบหน วย
การเรียนรู 
 

4) หลกัฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
 
5) หลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
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                 1.2.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ  
                 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูเปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูลวงหนา
อยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 
                  จัดทําแผนการฝกอาชีพ หมายถึง การจัดทําแผนงานของครูฝก เพ่ือเตรียมงานการฝกอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี มีความรูความรูสามารถในอาชีพ
ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสถานประกอบการกําหนดไวโดยสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพ และรายวิชาในหลักสูตร 
                  จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง  การวิเคราะห ความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาหรือการบําบัดฟนฟูของแตละบุคคล โดยอาศัย
ความรวมมือจากผูปกครอง ครู ผูบริหาร และสหวิชาชีพ เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล ตลอดจนกําหนดสื่อ                   
สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเฉพาะบุคคลอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 
                  จัดทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
หรือการบําบัดฟนฟูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และลายลักษณอักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
                  จัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ผานกิจกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  1.2.2 จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู /
แผนการฝกอาชีพ /
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) / 
แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) / 
แผนการจัด
ประสบการณ  

1.  วิ เคราะหผู เ รี ยน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
 
2. จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรูและหรือ
แ ผ น ก า ร ฝ ก อ า ชี พ
สอดคลองกับการออกแบบ 
 

1 .  วิ เคราะหผู เ รี ยน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
 
2. จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรูและหรือ
แ ผ น ก า ร ฝ ก อ า ชี พ
สอดคลองกับการออกแบบ 

1.  วิ เคราะหผู เ รี ยน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
 
2. จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรูและหรือ
แ ผ น ก า ร ฝ ก อ า ชี พ
สอดคลองกับการออกแบบ 

1 .  วิ เคราะหผู เ รี ยน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
 
2. จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรูและหรือ
แ ผ น ก า ร ฝ ก อ า ชี พ
สอดคลองกับการออกแบบ 

1.  วิ เคราะหผู เ รี ยน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
 
2. จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรูและหรือ
แ ผ น ก า ร ฝ ก อ า ชี พ
สอดคลองกับการออกแบบ 

1) หลักฐานการ
วิเคราะหผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรม 
 
2) แผนการจัดการเรียนรู
และหรื อแผนการฝ ก
อาชีพ 
 
 
 



 
 

ผ-7 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 ห น ว ย ก า ร เ รี ย น รู
ธรรมชาติของผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ
แ ล ะ ท อ ง ถ่ิ น ท่ี มี
องคประกอบครบถวน
ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี
หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตน
สั ง กั ด กํ า ห น ด แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
3 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรูสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
สาระการเรียนรู และ
ผู เรียน หรือผู เขารับ
การฝกอบรม 

ห น ว ย ก า ร เ รี ย น รู
ธรรมชาติของผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ
แ ล ะ ท อ ง ถ่ิ น ท่ี มี
องคประกอบครบถวน
ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี
หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตน
สั ง กั ด กํ า ห น ด แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
3 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรูสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
สาระการเรียนรู และ
ผู เรียน หรือผู เขารับ
การฝกอบรม 

ห น ว ย ก า ร เ รี ย น รู
ธรรมชาติของผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ
แ ล ะ ท อ ง ถ่ิ น ท่ี มี
องคประกอบครบถวน
ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี
หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตน
สั ง กั ด กํ า ห น ด แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
3 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ย น รู ด ว ย วิ ธี ก า ร
ปฏิบั ติ ท่ี ส ร า งสรรค 
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ธรรมชาติของเนื้อหา
สาระการเรียนรู และ
ผู เรียน หรือผู เขารับ
การฝกอบรม 

ห น ว ย ก า ร เ รี ย น รู
ธรรมชาติของผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ
แ ล ะ ท อ ง ถ่ิ น ท่ี มี
องคประกอบครบถวน
ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี
หนวยงานการศึกษา
หรือสวนราชการตน
สั ง กั ด กํ า ห น ด แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ย วิ ธี ก า รปฏิ บั ติ ท่ี
สรางสรรค สอดคลอง
กั บ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง
เน้ือหาสาระการเรียนรู 
และผูเรียน หรือผูเขา
รับการฝกอบรมอยาง
หลากหลาย 

ห น ว ย ก า ร เ รี ย น รู
ธรรมชาติของผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝ กอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการและ
ท อ ง ถิ่ น ท่ี มี
องคประกอบครบถวน
ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี
หนวยงานการศึกษา
หรือส วนราชการตน
สั ง กั ด กํ า ห น ด แ ล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู
ด ว ย วิ ธี ก า รปฏิ บั ติ ท่ี
สรางสรรค สอดคลอง
กั บ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง
เน้ือหาสาระการเรียนรู 
และผูเรียน หรือผูเขา
รับการฝกอบรมอยาง
หลากหลาย 

3) คําสั่ ง และรองรอย 
การเปนพ่ีเลี้ยง และการ
ใหคําปรึกษา 
 
4) หลักฐานและรองรอย
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 4. มีบันทึกหลังการ
สอนหรือหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการ
สอนหรือหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
และนําผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการ
สอนหรือหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
แ ล ะ นํ า ผ ล ม า ป รั บ
ป ร ะ ยุ ก ต แ ผ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห มี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และใหคําแนะนําดาน
การจั ด ทํ าแผนการ
จัดการเรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการ
สอนหรือหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
แ ล ะ นํ า ผ ล ม า ป รั บ
ป ร ะ ยุ ก ต แ ผ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห มี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ
เปนท่ีปรึกษา ดานการ
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 

4. มีบันทึกหลังการ
สอนหรือหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
แ ล ะ นํ า ผ ล ม า ป รั บ
ป ร ะ ยุ ก ต แ ผ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห มี
คุณภาพสูงข้ึน 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง 
และหรือเปนท่ีปรึกษา 
ดานการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 
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           1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู  หมายถึง  วิธกีารจัดการเรียนรูท่ีแยบยล  โดยใชเครื่องมือ  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการอยางหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
ตามจุดประสงคการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   1.2.3 กลยุทธในการ
จัดการเรียนรู   

จัดการเรียนรู โดยใช 
รูปแบบ  เทคนิค  และ
วิ ธี ก า ร ท่ี เน น วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย  ใ ช ส่ื อ  
นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการ จัดการ
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวย
หรื อ สม ร รถ นะข อ ง
หลักสูตร  และสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
และเน้ือหาสาระการ
เรียนรู 
 

1.จัดการเรียนรูโดยใช 
รูปแบบ  เทคนิค  และ
วิ ธี ก า ร ท่ี เน น วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย  ใ ช ส่ื อ  
นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการ จัดการ
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวย
หรื อ สม ร รถ นะข อ ง
หลักสูตร  และสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
และเน้ือหาสาระการ
เรียนรู 
 

1.จัดการเรียนรูโดยใช 
รูปแบบ  เทคนิค  และ
วิ ธี ก า ร ท่ี เน น วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย  ใ ช ส่ื อ  
นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการ จัดการ
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวย
หรื อ สม ร รถ นะข อ ง
หลักสูตร  และสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
และเน้ือหาสาระการ
เรียนรู 
 

1.จัดการเรียนรูโดยใช 
รูปแบบ  เทคนิค  และ
วิ ธี ก า ร ท่ี เน น วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย  ใ ช ส่ื อ  
นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการ จัดการ
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวย
หรื อ สม ร รถ นะข อ ง
หลักสูตร  และสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
และเน้ือหาสาระการ
เรียนรู 
 
 

1.จัดการเรียนรูโดยใช 
รูปแบบ  เทคนิค  และ
วิ ธี ก า ร ท่ี เน น วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย  ใ ช ส่ื อ  
นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การ
วัดผลและประเมินผล
ตามแผนการ จัดการ
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวย
หรื อ สม ร รถ นะข อ ง
หลักสูตร  และสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
และเน้ือหาสาระการ
เรียนรู 
 

1 )  แ ผนก า ร จั ดก า ร
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพ 
2 )  ส่ื อ  น วั ต ก ร ร ม  
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู และแหลงเรียนรู 
3 )  ห ลั ก ฐ า น ห รื อ
รองรอยการประเมินผล
ก า ร ใ ช ก ล ยุ ท ธ ก า ร
จัดการเรียนรู 
4) คําส่ังและรองรอย
การเปนพี่เ ล้ียงและให
คําแนะนํา 
5 )  ห ลั ก ฐ า น แ ล ะ
รองรอยอื่นๆ เพิ่มเติมท่ี
เกี่ยวของ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
  2. ประเมินผลการใช 

กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

2. ประเมินผลการใช 
กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช 
กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 

2. ประเมินผลการใช 
กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน 

 

    
3. นิเทศการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา 

 
3. นิเทศการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา 

 
3. นิเทศการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา 

 

     
4.กลยุทธการจัดการ
เรียนรูสามารถนําไปใช
ไดในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 

 
4.กลยุทธการจัดการ
เรียนรูสามารถนําไปใช
ไดในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 

 

     
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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                 1.2.4 คุณภาพผูเรียน  หมายถึง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม  มีความรู  ทักษะ  ตามจุดประสงคและสมรรถนะรายวิชา
หรือสมรรถนะของหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

      1.2.4 คุณภาพ
ผูเรียน 

จํานวนผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 55   
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตาม 
คาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

จํานวนผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 60 
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตาม 
คาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

จํานวนผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 65  
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตาม 
คาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

จํานวนผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 70 
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตามคา
เปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

จํานวนผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 75 
มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตามคา
เปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

หลักฐานแสดงผลการ
เรียนของผูเรียน
รายวิชาหรือผลการ
ฝกอบรมของผูเขารับ
การฝกอบรมตาม
หลักสูตรท่ีขอรับการ
ประเมิน 
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 1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรู หมายถึง การเลือก คัดสรรใช  สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา และแหลงการเรียนรู เพ่ือนําไปใชการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม สอดคลองกับเนื้อหาสาระ รายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.3 การสรางและการ
พัฒนา สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและ แหลงการ
เรียนรู 

เ ลื อ ก ใ ช แ ล ะ ห รื อ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงการเรียนรู
นําไปใชในการจัดการ
เรียนรู เหมาะสมกับ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
สอดคลองกับเนื้อหา
สาระรายวิ ช า  และ
จุดประสงคการเรียนรู 

1. คั ด ส ร ร แ ล ะ ห รื อ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง
การศึกษาและแหลง
เรียนรูนําไปใชในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระรายวิชา 
และจุดประสงคการ
เรียนรู 
2.  ประเมินผลการใช
สื่ อ น วั ต ก ร ร ม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหลงเรียนรู 

 
 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ท า งการ ศึกษาและ
แหลงเรียนรู นําไปใช
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระรายวิชา 
และจุดประสงคการ
เรียนรู  
 
2. ประเมินผลการใช
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ท า งการ ศึกษาและ
แหลงเรียนรู  และนํา
ผ ลก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุง พัฒนาให มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ท า งก าร ศึกษาและ
แหลงเรียนรู นําไปใช
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระรายวิชา 
และจุดประสงคการ
เรียนรู  
 
2. ประเมินผลการใช
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ท า งการ ศึกษาและ
แหลงเรียนรู  และนํา
ผ ลก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุง พัฒนาให มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1. สรางและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ท า งก าร ศึกษาและ
แหลงเรียนรู นําไปใช
ในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรมสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระรายวิชา 
และจุดประสงคการ
เรียนรู  
 
2.  ประเมินผลการใช
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ท า งก าร ศึกษาและ
แหลงเรียนรู  และนํา
ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุ ง พัฒนาให มี
คุณภาพสูงข้ึน 
 

1) สื่ อ น วั ต ก ร ร ม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงการเรียนรู 
 
2) หลักฐาน รองรอย
การประเมินผลและ
ห รื อ ป รั บ ป รุ ง สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ท า งก าร ศึกษาและ
แหลงการเรียนรู 
 
3) หลักฐาน รองรอย
การนําสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงการเรียนรู
ไปประยุกตใชในการ
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   3 .  ส า ม า ร ถ นํ า สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
ทางการ ศึกษาและ
แหลง เรียนรู ไปปรับ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 

3. ส า ม า ร ถ นํ า สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
ทางการ ศึกษาและ
แหลง เรียนรู ไปปรับ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 

 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 

3. ส า ม า ร ถ นํ า สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
ทางการ ศึกษาและ
แหลง เรียนรู ไปปรับ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 

 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 

4) หลักฐานและรองรอย
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
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1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศท่ีเปนผลจากการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู ความกาวหนา
และพัฒนาการของผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม ท่ีสะทอนระดับคุณภาพของผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม โดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกใชและหรือ
พัฒนา เครื่ อ ง มือวั ด 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 

1. คั ดส ร ร และหรื อ
พัฒนา เครื่ อ ง มือวั ด
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
 

2.มีการประเมินตาม
สภาพจริง 
 

3. มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผล 

1. คั ด ส ร ร แล ะหรื อ
พัฒนา เครื่ อ ง มือวั ด 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

 

3. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู และนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุง 

1. คั ด ส ร ร แ ล ะ ห รื อ
พัฒนา เครื่ อ ง มือวั ด 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี
หลากหลาย เหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

 

3. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู และนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู
ไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 

1. คั ด ส ร ร แ ล ะ ห รื อ
พัฒนา เครื่ อ ง มือวั ด
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี
หลากหลายเหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 
 
 

2. มีการประเมินตาม
สภาพจริง 

 

3. มีประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
และนําผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ
เ รี ย น รู ไ ป ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาให มี คุณภาพ
สูงข้ึน 

1)  แผนการจัดการ
เรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพ 
2)  หลักฐานรองรอยท่ี
แสดงถึงการวิเคราะห
จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือวัดและประเมินผล
การเรียนรู 
3)  เครื่ องมือท่ีใช ใน
การวัดและประเมินผล
การเรียนรูและเกณฑ
การใหคะแนน 
4)  ภาระงาน/ชิ้นงาน
ของผู เรียนหรือผู เขา
รับการฝกอบรม 
5) คําสั่ง และรองรอย
การเปนพ่ีเลี้ยงและให
คําแนะนําดานการวัด
และประเมินผล 



 
 

ผ-15 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   4.  ให คําแนะนําดาน
การวัดและประเมินผล 

4. เปนแบบอยางท่ีดี
เ ป น พ่ี เ ลี้ ย ง แ ล ะ ใ ห
คําปรึกษาดานการวัด
และประเมินผล 

4. เปนแบบอยางท่ีดี
เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง
และใหคําปรึกษา 
ดานการวัดและ
ประเมินผล 
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        1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับ 
การฝกอบรมไดเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.5 การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู 

ใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
การฝกอบรม 

1.ใชกระบวนการวิจัย
เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
การฝกอบรมโดยใช
วิธีการท่ีถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
การฝกอบรมไปใช 

1.ใชกระบวนการวิจัย
เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
การฝกอบรม โดยใช
วิธีการ ท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพ
ป ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ตองการจําเปน 
 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
การฝกอบรมไปใช 

1.ใชกระบวนการวิจัย
หรือดํา เนินการวิจัย
เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
การฝกอบรม โดยใช
วิธีการ ท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพ
ป ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ตองการจําเปน 
 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ห รื อ
ผลการวิจัยไปใช 
 

1.ใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัยใน
การสรางองคความรู
ใ หม  เ พ่ื อแกปญหา
และหรือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกอบรม 
โดยใชวิธีการท่ีถูกตอง
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพปญหาและความ
ตองการจําเปน 
 
2. นําผลการแกปญหา
หรือการ พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของ
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ห รื อ
ผลการวิจัยไปใช 
 
 

1) หลักฐาน รองรอย
ท่ีแสดงถึงการแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรูหรือองคความรู
ใหม โดยใชกระบวนการ 
วิจัยหรือการดําเนินการ 
วิจัย 
 
2) หลักฐาน รองรอย 
ท่ีแสดงถึงการเปนผูนํา
หรือการใหคําแนะนํา 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    3. ใหคําแนะนําในการ
ใชกระบวนการวิจั ย
หรือ ดํา เนินการวิจั ย 
เพ่ือแกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 

3. เป นผู นํ า  และให
คํ าแนะนํ า ในการใช
กระบวนการวิจัยหรือ
ดําเนินการวิจัย ในการ
สรางองคความรู ใหม
เพ่ือแกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม 
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ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก  จัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ท่ีสงเสริม  สนับสนุน  และชวยเหลือผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  และเปนผูเสริมแรง  ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมศึกษาแสวงหาความรู  คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และ
คนพบคําตอบดวยตนเอง 
           2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน  หมายถึง  การจัดสภาพแวดลอม  บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู  กระตุนความสนใจใฝรู  ใฝศึกษา  อบรม             
บมนิสัย  ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม  เกิดกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  ทักษะการทํางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  คานิยม            
ท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สรางแรงบันดาลใจ  และเสริมแรงใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมมีความม่ันใจในการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ  มีความปลอดภัยและมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 2 ดานการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
        2.1 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

1.จัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
ก า ร เ รี ย น รู เ พ่ื อ ใ ห
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ
การฝกอบรมมีความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ความสุข 

1.ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมมีสวนรวม
ในการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ความสุข 

1.ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมมีส วน
รวมอยางสรางสรรคใน
การจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ความสุข 

1.ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมและผู ท่ี
เ ก่ียวของ มีส วนร วม
อยางสรางสรรคในการ
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ความสุข 

1.ผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมและผู ท่ี
เ ก่ียวของมีส วนร วม
อยางสรางสรรคในการ
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
บรรยากาศท่ีเ อ้ือตอ
ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ความสุข 

แฟมเอกสาร หลักฐาน 
การบริหารจัดการชั้น
เรียน 

 2. สงเสริมใหผู เรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด       
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

2. สงเสริมใหผู เรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด                  
มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

2. สงเสริมใหผู เรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

2. สงเสริมใหผู เรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 

2. สงเสริมใหผู เรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 3. อบรมบมนิสั ย ให
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ 
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคคานิยม
ท่ีดีงาม  ปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

3. อบรมบมนิสั ย ให
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ 
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคคานิยม
ท่ีดีงาม  ปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

3. อบรมบมนิสัยให
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ 
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงคค านิ ยม ท่ีดี
งาม  ปลูกฝงความเปน
ประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
 

3. อบรมบมนิสั ย ให
ผู เ รี ยนหรือผู เข ารับ 
การฝกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคคานิยม
ท่ีดีงาม  ปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

3. อบรมบมนิสั ย ให
ผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝ กอบรมมี คุ ณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคคานิยม
ท่ีดีงาม  ปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

 

   4. เสริมแรงใหผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
มีความ ม่ันใจในการ
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ 

4. เสริมแรงใหผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
มีความ ม่ันใจในการ
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ เกิดแรงบันดาล
ใจ 

4. เสริมแรงใหผูเรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรม มีความม่ันใจ
ในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ เกิด
แรงบันดาลใจ 
 

 

     5. การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเปนแบบอยาง
ท่ีดี 
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           2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมอยางเปนระบบ  โดยการรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  
สังเคราะห  จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม  จัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริม ปองกัน  และแกปญหา
ของผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   2.2 การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝกอบรม 

ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล   
วิเคราะห สังเคราะห  
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผู เรียนหรือผู เขา
รับการฝกอบรม  ใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

1 . ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล   
วิเคราะห สังเคราะห  
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผู เรียนหรือผู เขา
รับการฝกอบรม ใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
 

1 . ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล   
วิเคราะห สังเคราะห  
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผู เรียนหรือผู เขา
รับการฝกอบรม ใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

1 . ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล   
วิเคราะห สังเคราะห  
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผู เรียนหรือผู เขา
รับการฝกอบรม ใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

1 . ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล   
วิเคราะห สังเคราะห  
จัดทําและใชสารสนเทศ
ของผู เรียนหรือผู เขา
รับการฝกอบรม  ใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

แฟมเอกสาร หลักฐาน 
ก า ร จั ด ร ะ บ บ ดู แ ล
ชวยเหลือผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรม 

  2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผู เรียน หรือผู เขารับ
การฝกอบรม 

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผู เรียน หรือผู เขารับ
การฝกอบรม 

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผู เรียน หรือผู เขารับ
การฝกอบรม 

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือ
ผู เรียน หรือผู เข ารับ
การฝกอบรม 

 

   3 .  สง เสริม ปอง กัน
และแกปญหาผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝ กอบรมอย า ง เป น
ระบบ 

3.  ส ง เสริม ปอง กัน
และแกปญหาผู เรียน
ห รื อ ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฝ กอบรมอย า ง เป น
ระบบ 

3. สงเสริมปองกันและ
แกปญหาผู เรียนหรือ                  
ผูเขารับการฝกอบรม
อยางเปนระบบ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    4. นําไปประยุกตใชใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
 

4. นําไปประยุกตใชใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 

 

    5. เปนแบบอยางท่ีดี 5. เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนผูนํา 
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           2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา  หมายถึง  การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมในทุกดาน     
ท่ีผานการวิเคราะห  สังเคราะหอยางเปนระบบ  มีความถูกตองและเปนปจจุบัน  เพ่ือเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม  ประจําชั้นหรือ
ประจําวิชาท่ีรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

      2 . 3  กา รจั ด ทํ า
ขอมูลสารสนเทศและ
เ อก ส า ร ป ระ จํ า ชั้ น
เรียนหรือประจําวิชา 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารผูเรียนใน
ท่ีปรึกษาหรือประจํา
วิชาอย างเปนระบบ  
ถู ก ต อ ง แ ล ะ เ ป น
ปจจุบัน 

1.จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารผูเรียนใน
ท่ีปรึกษาหรือประจํา
วิชาอย างเปนระบบ  
ถู ก ต อ ง แ ล ะ เ ป น
ปจจุบัน 
 

1.จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
และเอกสารผูเรียนใน
ท่ีปรึกษาหรือประจํา
วิชาอย างเปนระบบ  
ถู ก ต อ ง แ ล ะ เ ป น
ปจจุบัน 

1.จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารผูเรียนใน
ท่ีปรึกษาหรือประจํา
วิชาอย างเปนระบบ  
ถู ก ต อ ง แ ล ะ เ ป น
ปจจุบัน 

1.จัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารผูเรียนใน
ท่ีปรึกษาหรือประจํา
วิชาอยาง เปนระบบ  
ถู ก ต อ ง แ ล ะ เ ป น
ปจจุบัน 

แฟมเอกสาร หลักฐาน 
ก า ร จั ด ทํ า ข อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
เ อ กส า ร ป ร ะจํ า ชั้ น
เรียนหรือประจําวิชา 

  2.  ใชสารสนเทศใน
การ เสริมสร า งและ
พัฒนาผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรม 

2 .  ใชสารสนเทศใน
การ เสริมสร า งและ
พัฒนาผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรม 
 

2.  ใชสารสนเทศใน
การ เสริมสร า งและ
พัฒนาผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรม 

2. ใชสารสนเทศในการ
เสริมสรางและพัฒนา
ผู เ รี ยนหรือผู เ ข า รับ
การฝกอบรม 

 

   3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

3.ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี 

3. ใหคําปรึกษาแกครู
ในสถานศึกษาดานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 
4. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผน
อยางเปนระบบสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)        
ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และ
สรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
          3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด โดยนําความรู 
ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 3 ดานการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
     3.1 การพัฒนา
ตนเอง 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธ
ของสถานศึกษาตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กําหนด
เพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแก 
 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน       
ความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธ
ของสถานศึกษาตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตาม
แ ผ น แ ล ะ ต า ม ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กําหนด 
เพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแก 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน       
ความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธ
ของสถานศึกษาตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเอง ตาม
แผนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด 
เพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแก 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน       
ความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธ
ของสถานศึกษาตนสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเอง ตาม
แผนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชี ว ศึกษา กําหนด
เพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแก 

1. จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงาน       
ความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธ
ของสถานศึกษาตนสังกัด 
 
2 .  พั ฒ น า ต น เ อ ง   
ตามแผนตามท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
เพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแก 
 
 

แฟมเอกสาร หลักฐาน
การพัฒนาตนเอง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 การใชภาษาอังกฤษ
และการใชเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
สื่อสารตามรายละเอียด
แนบทายเรื่องนี้  
(หนา ผ-27 ถึง ผ-28) 

การใชภาษาอังกฤษ
และการใชเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
สื่อสารตามรายละเอียด
แนบทายเรื่องนี้ 
(หนา ผ-27 ถึง ผ-28) 

การใชภาษาอังกฤษ 
และการใชเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
สื่อสารตามรายละเอียด
แนบทายเรื่องนี้ 
(หนา ผ-27 ถึง ผ-28) 
 
3. นําความรูความสามารถ 
และทักษะ ท่ี ได จ าก
การพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ท่ีสงผล
ตอคุณภาพผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม 

การใชภาษาอังกฤษ 
และการใชเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
สื่อสารตามรายละเอียด
แนบทายเรื่องนี้ 
(หนา ผ-27 ถึง ผ-28) 
 
3. นําความรูความสามารถ 
และทักษะ ท่ี ได จ าก
การพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ท่ีสงผล
ตอคุณภาพผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม 
 
4. สรางองคความรู
ใ ห ม ท่ี ไ ด จ า ก ก า ร
พัฒนาตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

การใชภาษาอังกฤษ 
และการใชเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
สื่อสารตามรายละเอียด
แนบทายเรื่องนี้ 
(หนา ผ-27 ถึง ผ-28) 
 
3. นําความรูความสามารถ 
และทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เ รี ย น รู ท่ี ส ง ผ ล ต อ
คุณภาพผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรม 
 
4. สรางองคความรู
ใหมท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเอง 
 
5. เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูนํา 
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          3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีสวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ 
และแสดงบทบาทในชมรมวิชาชีพหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา 
เปาหมายและภารกิจรวมกัน เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชมรมวิชาชีพหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพโดยนําความรู ความสามารถ 
ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     3.2 การพัฒนา
วิชาชีพ 

เขารวมชมรมวิชาชีพ 
หรือชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 

1. เขารวมชมรมวิชาชีพ 
หรือชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

1. เขารวมชมรมวิชาชีพ 
หรือชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจัดการ เรี ยน 
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จ ากการ เ ข า ร วม ใน
ชมรมวิ ช าชี พ  หรื อ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

1. เขารวมชมรมวิชาชีพ 
หรือชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจัดการ เรี ยน 
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จ ากการ เ ข า ร วม ใน
ชมรมวิ ช าชี พ  หรื อ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

1. เขารวมชมรมวิชาชีพ 
หรือชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 
 
2. นําองคความรูท่ีได
จากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพไปใช
ในการจั ดการ เ รี ยน 
การสอน 
 
3. สรางนวัตกรรมท่ีได
จากการเขารวมใน
ชมรมวิชาชีพ หรือ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 
 
 

แฟมเอกสาร หลักฐาน
การพัฒนาวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

   4. ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย
ชมรมวิ ช าชี พ  หรื อ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ  

4. ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย
ชมรมวิ ช าชี พ  หรื อ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 
 
5. สรางวัฒนธรรม 
ทางการเรียนรูใน 
สถานศึกษา 
 
6. เปนผูนําการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีสงผล
ตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี 

4. ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย
ชมรมวิ ช าชี พ  หรื อ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 
 
5. สรางวัฒนธรรม 
ทางการเรียนรูใน 
สถานศึกษา 
 
6. เปนผูนําการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีสงผล
ตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 
 
7. เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนผูนํา 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับขอ 3.1 การพัฒนาตนเอง การใชภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ในระดับคุณภาพ 1-5 
  
1. การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร หมายถึง การนําความรู ความสามารถและทักษะดานภาษาอังกฤษมาใชในศึกษา คนควาหาความรูในการพัฒนาตนเอง พรอมท้ังมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

1. การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเพ่ือ 
  1) การแนะนําตัวเอง   
  2) การใชชีวิตประจําวัน 
 
 
2. มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1. การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเพ่ือ 
  1) การแนะนําตัวเอง           

2) การใชชีวิตประจําวัน 
3) ในงานอาชีพ 

 
2. มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1. การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเพ่ือ 
 1) การแนะนําตัวเอง 
 2) การใชชีวิตประจําวัน 
 3) ในงานอาชีพ 
 
2. เขียนเอกสาร
วิชาการในอาชีพเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
3. มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1. การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเพ่ือ 
 1) การแนะนําตัวเอง 
 2) การใชชีวิตประจําวัน 
 3) ในงานอาชีพ 
  
2. เขียนเอกสาร
วิชาการในอาชีพเปน
ภาษาอังกฤษ และเปน
ตนแบบ/ใหคําปรึกษา
แกบุคคลอ่ืนได 
 
 
3. มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1. การใชภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารเพ่ือ 
 1) การแนะนําตัวเอง 
 2) การใชชีวิตประจําวัน 
 3) ในงานอาชีพ 
 
2. สามารถเขียน
เอกสารวิชาการใน
อาชีพเปนภาษาอังกฤษ 
และเปนตนแบบ/ให
คําปรึกษาแกบุคคลอ่ืน
ได 
 
3. มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษจากศูนย
การทดสอบท่ีได
มาตรฐาน 

แฟมเอกสาร หลักฐาน
การพัฒนาตนเอง 
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2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ คนหา สงผาน และจัดการขอมูลเพ่ือการประมวลผล 
การประยุกตใชวิธีการทางสถิติศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ ผานโปรแกรมคอมพิวเตอร นํามาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน รองรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค นหาข อ มู ล 
สื บ ค น  แ ล ะ เ รี ย น รู
ขอ มูลใหมๆมาใช ใน
การจัดการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ชวยในการประมวลผล
การจัดการเรียนสอน 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการคนหาขอมูล 
สืบคน และเรี ยนรู
ขอมูลใหมๆมาใชใน
การจัดการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน 
2. ใชโปรแกรมสําเรจ็รูป 
ชวยในการประมวลผล
การจัดการเรียนสอน 
3. ใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการสราง
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค นหาข อ มู ล 
สื บ ค น  แ ล ะ เ รี ย น รู
ขอ มูลใหมๆมาใช ใน
การจัดการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ชวยในการประมวลผล
การจัดการเรียนสอน 
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการสรางสื่อการเรียน
การสอนและใชเทคโนโลยี
ชวยในการจัดการเรียน
การสอน 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค นหาข อ มู ล 
สื บ ค น  แ ล ะ เ รี ย น รู
ขอ มูลใหมๆมาใช ใน
การจัดการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ชวยในการประมวลผล
การจัดการเรียนสอน 
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการสร า งสื่ อกา ร
เรียนการสอนและใช
เทคโนโลยีชวยในการ
จัดการเรียนการสอน 
4. เปนตนแบบในการ
ใชเทคโนโลยีชวยใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค นหาข อ มู ล 
สื บ ค น  แ ล ะ เ รี ย น รู
ขอ มูลใหมๆมาใช ใน
การจัดการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ชวยในการประมวลผล
การจัดการเรียนสอน 
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
รูปในการสรางสื่อการ
เรียนการสอนและใช
เทคโนโลยีชวยในการ
จัดการเรียนการสอน 
4. เปนตนแบบในการ
ใช เทคโนโลยีชวยใน
การจัดการเรียนการ
สอนและชวยถายทอด
ความรูแกเพ่ือนครู 

แฟมเอกสาร หลักฐาน
การพัฒนาตนเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 

 ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง และแผนพฒันาตนเองรายบุคคล  

(Individual Development Plan : ID PLAN) 

ประจําปการศึกษา.............................. 

ชื่อ - สกุล…………………………………................................ 

ตําแหนง ................................................. 

แผนกวิชา.............................. 

วิทยาลัย............................................................... 

สถาบันการอาชีวศึกษา........................................อาชีวศึกษาจังหวัด.............................. 
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แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สําหรับตําแหนง ......................................................  
ประจําปการศึกษา................... 

******************** 
 

คําช้ีแจง 
 
 ครูท่ีทําหนาท่ีสอนทุกคน ใหทําการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) โดยใชแบบประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติ
หนาท่ีของครูเปนรายบุคคลตามกระบวนการท่ีกําหนด แลวนําผลท่ีประเมินไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) แบบประเมินนี้ แบงออกเปน 4 ตอน 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 1. ชื่อ – สกุล......................................................................................................................................... 
 2. ตําแหนง………………………วิทยฐานะ…………… ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงปจจุบัน…….ป.........เดือน     ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน.........ป 

3. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขา..........................................................................  ปริญญาโท สาขา..................................................................................... 
     ปริญญาเอก สาขา........................................................................... อ่ืน ๆ ถามี โปรดระบุ...........................................................................  
 4. แผนกวิชาท่ีสังกัด...................................................................................................................... 

 5. สถานศึกษา........................................................................................................................................ 
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6. รายวิชาท่ีสอนและจํานวนชั่วโมงท่ีสอน ในปการศึกษา................................... 
 

ภาคเรียน ชื่อรายวิชา ระดับ จํานวนชั่วโมง 
ตอสัปดาห 

ท่ี 1    
   
   

ท่ี 2    
   
   

  
7. งานสนับสนุนการเรียนรู 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
8. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 9. งานภาระหนาท่ีอ่ืน ๆ 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 
10. ความสามารถพิเศษ 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
11. การพัฒนาดวยตนเอง (ยอนหลัง 1 ปการศึกษา) 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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12. การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน (ยอนหลัง 1 ปการศึกษา)  
 

เรื่อง วันเดือนป หนวยงาน 

   

   

   

   

   
 

13. จุดมุงหมายของชีวิต 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

14. เปาหมายของการรับราชการ 
 ....................................................................................................................................................................................................................................... .................. 

15. เปาหมายของสถานศึกษาท่ีคาดหวัง  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 2 การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการประเมิน 

 ใหครูพิจารณาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะแลวมาเทียบกับสมรรถนะปจจุบันวามีหรือไมมีสมรรถนะท่ีทําให
เกิดงานตามเกณฑระดับสมรรถนะท่ีกําหนดในแตละตัวชี้วัด ถามี ใหใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีมี ถาไมมีหรือมีแตไมถึงเกณฑท่ีกําหนดใหใสเครื่องหมาย  ในชองไมมี 



ผ-34 
    

       2.2 เกณฑการประเมิน  

 เกณฑการประเมิน  ซ่ึงแบงตามตําแหนงและวิทยฐานะ แบงออกเปน 5 ระดับ/กลุม ดังนี้ 
 

ตําแหนงและวิทยฐานะ 
เกณฑการประเมินท่ีกําหนด  

ดานท่ี 1  
(8 ตัวช้ีวัด)  

ดานท่ี 2  
(3 ตัวช้ีวัด) 

ดานท่ี 3  
(2 ตัวช้ีวัด) 

พนักงานราชการ (ครู ) 
ครูพิเศษสอน 
ครูผูชวย  
ครู  

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

ครูชํานาญการ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 2 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
 ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
 ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ครูชํานาญการพิเศษ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 3 

 

ทุกตัวชี้วัดผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

 

ทุกตัวชี้วัดผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ครูเชี่ยวชาญ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน   

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 4 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 5 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 
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ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ  3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด (ใหเลือกตามตําแหนงและวิทยฐานะ) 
   

สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ พนักงานราชการ (ครู) / ครูพิเศษสอน / ครูผูชวย / ครู 
 

ใหครูประเมินตนเองโดยใสเครื่องหมาย  ในชองสมรรถนะปจจุบัน ตามระดับคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะ ท้ัง 3 ดาน ตามตัวชี้วัด 
ในระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด  และกรอกรายละเอียดในชองรายการการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอนใหครบถวนทุกชอง  

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 การสรางและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

 
1.วิเคราะหหลักสูตรจุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตรและนําไปจัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 
2. รวมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กิจกรรม 
หรือโครงการ และหนวยการเรียนรู ให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ ผูเรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. มีสวนรวมในการประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรมหรือโครงการ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบหนวยการ

เรียนรู 

 
1. ออกแบบหนวยการเรียนรู หรือเนื้อหา
สาระการเรียนรู ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
และหรือทองถ่ิน และเหมาะสมกับผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
การเรียนรู และสมรรถนะนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู 
หรือเนื้อหาสาระการเรียนรู 

     

      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
/ แผนการจัดประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและหรือ
แผนการฝกอาชีพสอดคลอง กับการ
ออกแบบหนวยการเรียนรูธรรมชาติของ
ผู เรียนหรือผู เข ารับการฝกอบรมและ
บริบทของสถานศึกษาหรือสถาน 
ประกอบการและทองถ่ินท่ีมีองคประกอบ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

ค ร บ ถ ว น ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี ห น ว ย ง า น
การศึกษาหรือสวนราชการตนสัง กัด
กําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู และ
ผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม 
4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัด
กิจกร รมการ เ รี ยนรู ท่ี ส อดคล อง กับ
จุดประสงคการเรียนรู 

       1.2.3 กลยุทธในการจัด 

การเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยใช รูปแบบ  เทคนิค  และ
วิ ธี ก า ร ท่ี เ น น วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
หลากหลาย ใชส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู   ก า ร วั ด ผล แ ล ะ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูหรือ
แ ผ น ก า ร ฝ ก อ า ชี พ ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรูสมรรถนะประจํา
หนวยหรือสมรรถนะของหลักสูตร  และ
สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรมและเน้ือหาสาระการเรียนรู 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

        1.2.4 คุณภาพผูเรียน จํานวนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 55 มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 

     

  1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู 

เลือกใชและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการ
เรี ยนรู นํ า ไปใช ในการจัดการ เรี ยนรู
เหมาะสมกับผู เรียนหรือผู เข ารับการ
ฝกอบรมสอดคล อง กับ เนื้ อหาสาระ
รายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 

     

  1.4 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

1. เลือกใชและหรือพัฒนาเครื่องมือวัด 

และท่ีประเมินผลหลากหลายเหมาะสม

และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

2. มีการประเมินตามสภาพจริง 

     

  1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
 

1. จัดสภาพแวดลอมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความปลอดภัยและมีความสุข 
2.  ส ง เสริมใหผู เ รี ยนหรือผู เข ารับการ
ฝกอบรมเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
และทักษะการทํางาน 
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนหรือผูเขารับ 
การฝ กอบรมมี คุ ณธรรม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคคานิยมท่ีดีงาม  
ปลูกฝ งความเปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     

  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูท่ีเขารับการฝกอบรม 

รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดทํา
และใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

 2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจํา
วิชา 

จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารผูเรียน
ในท่ีปรึกษาหรือประจําวิชาอยางเปน
ระบบ ถูกตองและเปนปจจุบัน 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
 
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาตน
สังกัด 
2. พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม ท่ี สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดเพ่ิมเติม 
2 เรื่องไดแกการใชภาษาอังกฤษและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
2.1 การใชภาษาอังกฤษ 
2.1.1 การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ 
    1) การแนะนําตัวเอง   
    2) การใชชีวิตประจําวัน 
2.2.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 
2.2.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหา
ขอมูล สืบคน และเรียนรูขอมูลใหมๆมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
2.2.2 ใชโปรแกรมสําเรจ็รูปชวยในการ
ประมวลผลการจัดการเรียนสอน 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ เขารวมชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
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ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ  3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด  

สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ ครูชํานาญการ 
ใหครูประเมินตนเองโดยใสเครื่องหมาย  ในชองสมรรถนะปจจุบัน ตามระดับคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะ ท้ัง 3 ดาน ตามตัวชี้วัด 

ในระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด  และกรอกรายละเอียดในชองรายการการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอนใหครบถวนทุกชอง 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 การสรางและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

 
1.วิเคราะหหลักสูตรจุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตรและนําไปจัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 
2. รวมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กิจกรรม หรือ
โครงการ และหนวยการเรียนรูใหสอดคลอง
กั บบ ร ิบ ท ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า หรื อสถาน
ประกอบการ ผูเรียน ทองถิ่น และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
3. รวมประเมินผลการใชหลักสูตร  กิจกรรม 
หรือโครงการ และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบหนวยการ

เรียนรู 

 
1. ออกแบบหนวยการเรียนรู หรือเนื้อหา
สาระการเรียนรู โดยการปรับประยุกต ให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการและหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสม กับผู เ รี ยนหรื อผู เ ข า รั บการ
ฝกอบรม 
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
กา ร เ รี ยนรู   อย า งหลากหลาย  แล ะ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

     

      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
/ แผนการจัดประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เปนรายบุคคล 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและหรือ
แผนกา รฝ กอ าชี พสอดคล อ ง กับก า ร
ออกแบบหนวยการเรียนรูธรรมชาติของ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและ
ทอง ถ่ิน ท่ี มีองคประกอบครบถวนตาม
รูปแบบท่ีหนวยงานการศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนดและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
3.  มี กิจกรรมการเรียนรู สอดคลอง กับ
ธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู และ
ผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม 
4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู และนําผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู 

       1.2.3 กลยุทธในการจัด 

การเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช รูปแบบ  เทคนิค  
และ วิ ธี การ ท่ี เนน วิ ธีก ารปฏิ บั ติมี ความ
หลากหลาย ใชส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

สมรรถนะประจําหนวยหรือสมรรถนะของ
หลักสูตร  และสอดคลองกับธรรมชาติของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและเน้ือหา
สาระการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใช กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

        1.2.4 คุณภาพผูเรียน จํานวนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

     

  1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู 

1. คัดสรรและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู
นําไปใชในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมสอดคลอง
กับเนื้อหาสาระรายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 
2 .  ป ร ะ เ มิ นผ ล ก า ร ใ ช สื่ อ น วั ต ก ร ร ม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 

     

  1.4 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

1. คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสมและ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
3. มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

  1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 1.ใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมโดยใชวิธีการท่ีถูกตอง 
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมไปใช 

     

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
1.ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวม
ในการจัดสภาพแวดลอมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูมีความปลอดภัยและมีความสุข 
2. สงเสริมใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 
3. อบรมบมนิสัยใหผู เรียนหรือผู เขารับ 
การฝ กอบรม มี คุ ณธรรม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคคานิยมท่ีดีงาม  
ปลู กฝ งความ เป นประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูท่ีเขารับการฝกอบรม 

1.รวบรวมขอมูล วิ เคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรมในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม 

     

 2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจํา
วิชา 

1.จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารผูเรียน
ในท่ีปรึกษาหรือประจําวิชาอยางเปนระบบ  
ถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสรางและ
พัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
 
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

หรือตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาตนสังกัด 
2 .  พัฒนาตน เองตามแผนและตาม ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กําหนดเพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแกไดแกการใช
ภ าษา อั ง กฤษและกา ร ใ ช เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
2.1 การใชภาษาอังกฤษ 
2.1.1 การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ 
    1) การแนะนําตัวเอง   
    2) การใชชีวิตประจําวัน 

  3) ในงานอาชีพ 

2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม 
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 
2.2.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนหา
ขอมูล สืบคน และเรียนรูขอมูลใหมๆมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
2.2.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ชวยในการ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

ประมวลผลการจัดการเรียนสอน 
2.2.3 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางสื่อ
การเรียนการสอน 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 1. เขารวมชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
2. นําองคความรูท่ีไดจากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ  3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด  

สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
ใหครูประเมินตนเองโดยใสเครื่องหมาย  ในชองสมรรถนะปจจุบัน ตามระดับคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะ ท้ัง 3 ดาน ตามตัวชี้วัด 

ในระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด  กรุณากรอกรายละเอียดในชองรายการการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอนใหครบถวนทุกชอง 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 การสรางและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

 
1.วิเคราะหหลักสูตรจุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตรและนําไปจัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 
2. ปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชา กิจกรรม 
หรือโครงการ และหนวยการเรียนรูใหกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
ผูเรียน ทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหลักสูตร กิจกรรม หรือ
โครงการอยางเปนระบบและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
4. รวมแลกเปล่ียนเรียนรูดานหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบหนวยการ

เรียนรู 

 
1. ออกแบบหนวยการเรียนรู หรือเนื้อหา
สาระการเรียนรู โดยการปรับประยุกต ให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการและหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสม กับผู เ รี ยนหรื อผู เ ข า รั บการ
ฝกอบรม  
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
กา ร เ รี ยนรู   อย า งหลากหลาย  แล ะ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
4. เปนพ่ีเลี้ยงหรือรวมปรึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการออกแบบหนวยการเรียนรู 

     

      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

1. วิเคราะหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เปนรายบุคคล 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและหรือ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

(IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
/ แผนการจัดประสบการณ 

แผนกา รฝ กอ าชี พสอดคล อ ง กับก า ร
ออกแบบหนวยการเรียนรูธรรมชาติของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและ
ทอง ถ่ิน ท่ี มีองคประกอบครบถวนตาม
รูปแบบท่ีหนวยงานการศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนดและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สรางสรรค สอดคลองกับธรรมชาติของ
เนื้อหาสาระการเรียนรู และผูเรียน หรือผู
เขารับการฝกอบรม 
4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู  และนําผลมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
5. เปนแบบอยางท่ีดีและใหคําแนะนําดาน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

       1.2.3 กลยุทธในการจัด 

การเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช รูปแบบ  เทคนิค  
และ วิ ธี การ ท่ี เนน วิ ธีก ารปฏิ บั ติมี ความ
หลากหลาย ใชส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวยหรือสมรรถนะของ
หลักสูตร  และสอดคลองกับธรรมชาติของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและเน้ือหา
สาระการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใช กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
3. นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

     

        1.2.4 คุณภาพผูเรียน จํานวนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 65 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

     

  1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. สรางและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลงเรียนรูนําไปใชใน
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

และแหลงเรียนรู การจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
รายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
3. สามารถนําสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทาง
การศึกษาและแหลงเรียนรูไปปรับประยุกต 
ใชในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียง 

  1.4 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

1. คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 
2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด 
และประเมินผลการเรียนรู และนําผลการ 
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรูไปปรับปรุง 
4. ใหคําแนะนําดานการวัดและประเมินผล 

     

  1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 1. ใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือ      
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม โดยใชวิธีการท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
จําเปน 
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมไปใช 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
1.ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวม
ในการจัดสภาพแวดลอมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูมีความปลอดภัยและมีความสุข 
2. สงเสริมใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 
3. อบรมบมนิสัยใหผู เรียนหรือผู เขารับ 
การฝ กอบรม มี คุ ณธรรม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคคานิยมท่ีดีงาม  
ปลู กฝ งความ เป นประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูท่ีเขารับการฝกอบรม 

1.รวบรวมขอมูล วิ เคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรมในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม 

     

 2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจํา
วิชา 

1.จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารผูเรียน
ในท่ีปรึกษาหรือประจําวิชาอยางเปนระบบ  
ถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสรางและ
พัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
 
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาตนสังกัด 
2 .  พัฒนาตน เองตามแผนและตาม ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

กําหนดเพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแกไดแกการใช
ภ าษา อั ง กฤษและกา ร ใ ช เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
2.1 การใชภาษาอังกฤษ 
2.1.1 การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ 
    1) การแนะนําตัวเอง   
    2) การใชชีวิตประจําวัน 

  3) ในงานอาชีพ 

2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม 
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 
2.2.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนหา
ขอมูล สืบคน และเรียนรูขอมูลใหมๆมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
2.2.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ชวยในการ
ประมวลผลการจัดการเรียนสอน 
2.2.3 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางสื่อ
การเรียนการสอน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 1. เขารวมชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
2. นําองคความรูท่ีไดจากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ  3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด  

สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 
ใหครูประเมินตนเองโดยใสเครื่องหมาย  ในชองสมรรถนะปจจุบัน ตามระดับคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะ ท้ัง 3 ดาน ตามตัวชี้วัด 

ในระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด  กรุณากรอกรายละเอียดในชองรายการการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอนใหครบถวนทุกชอง 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 การสรางและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

 
1.วิเคราะหหลักสูตรจุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตรและนําไปจัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 
2. ปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชา กิจกรรม 
หรือโครงการ และหนวยการเรียนรูใหกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
ผูเรียน ทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
3. ประเมินผลการใชหลักสูตร กิจกรรม หรือ
โครงการอยางเปนระบบและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

4. เปนแบบอยางท่ีดีเปนพี่เล้ียง และหรือเปน
ท่ีปรึกษาดานหลักสูตร 

  1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบหนวยการ

เรียนรู 

 
1. ออกแบบหนวยการเรียนรู หรือเนื้อหา
สาระการเรียนรู โดยการปรับประยุกต ให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการและหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสม กับผู เ รี ยนหรื อผู เ ข า รั บการ
ฝกอบรม  
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
การ เ รี ยนรู   อย า งหลากหลาย  แล ะ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
4. เปนแบบอยางท่ีดี เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ
เปนท่ีปรึกษาดานการออกแบบหนวยการ
เรียนรู 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
/ แผนการจัดประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เปนรายบุคคล 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและหรือ
แผนกา รฝ กอ าชี พสอดคล อ ง กับก า ร
ออกแบบหนวยการเรียนรูธรรมชาติของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและ
ทอง ถ่ิน ท่ี มีองคประกอบครบถวนตาม
รูปแบบท่ีหนวยงานการศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนดและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สรางสรรค  สอดคลองกับธรรมชาติของ
เน้ือหาสาระการเรียนรู และผูเรียน หรือผูเขา
รับการฝกอบรมอยางหลากหลาย 
4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู  และนําผลมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

5. เปนแบบอยางท่ีดี เปนพ่ีเลี้ยง และหรือ
เปนท่ีปรึกษา ดานการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 

       1.2.3 กลยุทธในการจัด 

การเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช รูปแบบ  เทคนิค  
และ วิ ธี การ ท่ี เนน วิ ธีก ารปฏิ บั ติมี ความ
หลากหลาย ใชส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวยหรือสมรรถนะของ
หลักสูตร  และสอดคลองกับธรรมชาติของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและเน้ือหา
สาระการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใช กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
3. นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
4. กลยุทธการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใช
ไดในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

5.  เปนแบบอยางท่ีด ี

        1.2.4 คุณภาพผูเรียน จํานวนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 70 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

     

  1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู 

1. สรางและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลงเรียนรูนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
รายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
3. สามารถนําสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทาง
การศึกษาและแหลงเรียนรูไปปรับประยุกต 
ใชในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียง 
4. เปนแบบอยางท่ีด ี

     

  1.4 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

1. คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสมและ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 
2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด 
และประเมินผลการเรียนรู และนําผลการ 
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรูไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
4. เปนแบบอยางท่ีดี เปนพ่ีเลี้ยงและให
คําปรึกษาดานการวัดและประเมินผล 

  1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 1. ใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัย
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของ
ผู เรียนหรือผู เขารับการฝกอบรม โดยใช
วิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการจําเปน 
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมหรือผลการวิจัยไปใช 
3. ใหคําแนะนําในการใชกระบวนการวิจัย
หรือดําเนินการวิจัย เพ่ือแกปญหาและหรือ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
1.ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมมีสวน
ร ว ม อ ย า ง ส ร า ง ส ร ร ค ใ น ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูมีความปลอดภัยและมีความสุข 
2. สงเสริมใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 
3. อบรมบมนิสัยใหผู เรียนหรือผู เขารับ 
การฝกอบรมมีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคคานิยมท่ีดีงาม  
ปลู กฝ งความ เป นประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4. เสริมแรงใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 
มีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูท่ีเขารับการฝกอบรม 

1.รวบรวมขอมูล วิ เคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรมในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม 
3. สงเสริม ปองกันและแกปญหาผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกอบรมอยางเปนระบบ 

     

 2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจํา
วิชา 

1.จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารผูเรียน
ในท่ีปรึกษาหรือประจําวิชาอยางเปนระบบ  
ถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสรางและ
พัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 
3. ใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษาดาน
การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
 
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคลองกับ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

สภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาตนสังกัด 
2 .  พัฒนาตน เองตามแผนและตาม ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กําหนดเพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแกไดแกการใช
ภ าษา อั ง กฤษและกา ร ใ ช เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
2.1 การใชภาษาอังกฤษ 
2.1.1 การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ 
    1) การแนะนําตัวเอง   
    2) การใชชีวิตประจําวัน 

  3) ในงานอาชีพ 

2.1.2 เขียนเอกสารวิชาการในอาชีพเปน
ภาษาอังกฤษ 
2.1 .3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.2การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 
2.2.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหา



ผ-68 
    

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

ขอมูล สืบคน และเรียนรูขอมูลใหมๆมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
2.2.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการ
ประมวลผลการจัดการเรียนสอน 
2.2.3 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางสื่อ
การเรียนการสอนและใชเทคโนโลยีชวยในการ
จัดการเรียนการสอน 
3. นําความรูความสามารถ และทักษะท่ีไดจาก
การพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือ 
ผูเขารับการฝกอบรม 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 1. เขารวมชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
2. นําองคความรูท่ีไดจากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
3. สรางนวัตกรรมท่ีไดจากการเขารวมใน
ชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

     



ผ-69 
    

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

4. สรางเครือขายชมรมวิชาชีพ หรือชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
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ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ  3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด  

สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ใหครูประเมินตนเองโดยใสเครื่องหมาย  ในชองสมรรถนะปจจุบัน ตามระดับคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะ ท้ัง 3 ดาน ตามตัวชี้วัด 
ในระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด กรุณากรอกรายละเอียดในชองรายการการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอนใหครบถวนทุกชอง 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 การสรางและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

 
1.วิเคราะหหลักสูตรจุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตรและนําไปจัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 
2. ปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชา กิจกรรม 
หรือโครงการ และหนวยการเรียนรูใหกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
ผูเรียน ทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
3. ประเมินผลการใชหลักสูตร กิจกรรม หรือ
โครงการอยางเปนระบบและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

4. เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพี่เล้ียง 

และเปนท่ีปรึกษาดานหลักสูตร 

  1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบหนวยการ

เรียนรู 

 
1. ออกแบบหนวยการเรียนรู หรือเนื้อหา
สาระการเรียนรู โดยการปรับประยุกต ให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการและหรือทองถ่ิน และ
เหมาะสมกับผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม  
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
กา ร เ รี ยนรู   อย า งหลากหลาย  แล ะ
สมรรถนะนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู หรือ
เนื้อหาสาระการเรียนรู และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
4. เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง 
และเปนท่ีปรึกษาดานการออกแบบหนวย
การเรียนรู 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
/ แผนการจัดประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เปนรายบุคคล 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและหรือ
แผนกา รฝ กอ าชี พสอดคล อ ง กับก า ร
ออกแบบหนวยการเรียนรูธรรมชาติของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและบริบท
ของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและ
ทอง ถ่ิน ท่ี มีองคประกอบครบถวนตาม
รูปแบบท่ีหนวยงานการศึกษาหรือสวน
ราชการตนสังกัดกําหนดและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ี
สรางสรรค  สอดคลองกับธรรมชาติของ
เน้ือหาสาระการเรียนรู และผูเรียน หรือผูเขา
รับการฝกอบรมอยางหลากหลาย 
4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู  และนําผลมาปรับประยุกต
แผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

5. เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง 
และหรือเปน ท่ีปรึกษา ด านการจัด ทํา
แผนการจัดการเรียนรู 

       1.2.3 กลยุทธในการจัด 

การเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูโดยใช รูปแบบ  เทคนิค  
และ วิ ธี การ ท่ี เนน วิ ธีก ารปฏิ บั ติมี ความ
หลากหลาย ใชส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝก
อาชีพท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
สมรรถนะประจําหนวยหรือสมรรถนะของ
หลักสูตร  และสอดคลองกับธรรมชาติของ
ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและเน้ือหา
สาระการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใช กลยุทธในการจัดการ
เรียนรูและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
3. นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
4. กลยุทธการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใช
ไดในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

5.  เปนแบบอยางท่ีด ีและเปนผูนํา 

        1.2.4 คุณภาพผูเรียน จํานวนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 75 มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

     

  1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู 

1. สรางและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลงเรียนรูนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรมสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
รายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 
2. ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
3. สามารถนําสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทาง
การศึกษาและแหลงเรียนรูไปปรับประยุกต 
ใชในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียง 
4. เปนแบบอยางท่ีด ีและเปนผูนํา 

     

  1.4 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

1.  คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมและ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด 
และประเมินผลการเรียนรู และนําผลการ 
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรูไปปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
4. เปนแบบอยางท่ีดีเปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง
และใหคําปรึกษาดานการวัดและประเมินผล 

  1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 1. ใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัย
ในการสรางองคความรูใหม เพ่ือแกปญหา
และหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผู
เขารับการฝกอบรม โดยใชวิธีการท่ีถูกตอง
และเหมาะสมกับสภาพปญหาและความ
ตองการจําเปน 
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมหรือผลการวิจัยไปใช 
3. เปนผูนํา และใหคําแนะนําในการใช
กระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัย ในการ
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

สรางองคความรูใหมเพ่ือแกปญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
1.ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมและผูท่ี
เก่ียวของมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการ
จัดสภาพแวดลอมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูมีความปลอดภัยและมีความสุข 
2. สงเสริมใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม
เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทํางาน 
3. อบรมบมนิสัยใหผู เรียนหรือผู เขารับ 
การฝกอบรมมีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคคานิยมท่ีดีงาม  
ปลู กฝ งความ เป นประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4. เสริมแรงใหผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 
มีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูท่ีเขารับการฝกอบรม 

1.รวบรวมขอมูล วิ เคราะห สังเคราะห 
จัดทําและใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรมในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายในการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม 
3. สงเสริม ปองกันและแกปญหาผูเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกอบรมอยางเปนระบบ 
4. นําไปประยุกตใชในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกลเคียง 
5. เปนแบบอยางท่ีด ี

     

 2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจํา
วิชา 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารผูเรียน
ในท่ีปรึกษาหรือประจําวิชาอยางเปนระบบ  
ถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. ใชสารสนเทศในการเสริมสรางและ
พัฒนาผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม 
3. ใหคําปรึกษาแกครูในสถานศึกษาดาน
การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

4. เปนแบบอยางท่ีด ี

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
 
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาตนสังกัด 
2 .  พัฒนาตน เองตามแผนและตาม ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กําหนดเพ่ิมเติม 2 เรื่องไดแกไดแกการใช
ภ าษา อั ง กฤษและกา ร ใ ช เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
2.1 การใชภาษาอังกฤษ 
2.1.1 การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ 
      1) การแนะนําตัวเอง   
      2) การใชชีวิตประจําวัน 

    3) ในงานอาชีพ 

2.1.2 เขียนเอกสารวิชาการในอาชีพเปน

ภาษาอังกฤษและเปนตนแบบ/ใหคําปรึกษา
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

แกบุคคลอ่ืนได 

2.1 .3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 
2.2.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหา
ขอมูล สืบคน และเรียนรูขอมูลใหมๆมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
2.2.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการ
ประมวลผลการจัดการเรียนสอน 
2.2.3 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางสื่อ

การเรียนการสอนและใชเทคโนโลยีชวยใน

การจัดการเรียนการสอน 

2.2.4 เปนตนแบบในการใชเทคโนโลยีชวย
ในการจัดการเรียนการสอน 
3. นําความรูความสามารถ และทักษะท่ีไดจาก
การพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

ผูเขารับการฝกอบรม 
4. สรางองคความรูใหมท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเอง 
5. เปนแบบอยางท่ีดี 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 1. เขารวมชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
2. นําองคความรูท่ีไดจากการเขารวมชมรม
วิชาชีพ หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
3. สรางนวัตกรรมท่ีไดจากการเขารวมใน
ชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 
4. สรางเครือขายชมรมวิชาชีพ หรือชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
5. สรางวัฒนธรรมทางการเรียนรูในสถานศึกษา 
6. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอ
เพ่ือนรวมวิชาชีพ 
7. เปนแบบอยางท่ีดี 
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ตอนท่ี 4 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)  ประจําปการศึกษา..................... 
ช่ือ – สกุล..............................................................................ตําแหนง………………………วิทยฐานะ………………………………… 

ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
---------------------------------------- 

จากการประเมินตนเองแลว พบวา ความตองการในการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงข้ึน โดยสรุปแผนการพัฒนาตนเองเรียง
ตามลําดับความสําคญั สรุปดังน้ี 
 
1. แผนการพัฒนาดวยตนเอง  

 
ลําดับ 

ความสําคัญ 
สมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ  รูปแบบ / วิธีการพัฒนา แหลงเรียนรู 

ระยะเวลาในการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 
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2. แผนการพัฒนาตนเองรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอก (สามารถดูรายละเอียดคําอธิบายกรอบแนวคิดในคูมือบทที่ 2) 
 

ลําดับ 

ความสําคัญ 
สมรรถนะ /เรื่อง /หัวขอ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา แหลงเรียนรู 

ระยะเวลาในการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 
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3. แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหนวยงาน (สามารถดูรายละเอียดคําอธิบายกรอบแนวคิดในคูมือบทที่ 2) 
 

ลําดับ 

ความสําคัญ 
สมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ รูปแบบ / วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

เริ่มตน ส้ินสุด สถานศึกษา อศจ. สถาบันฯ สสอ. อ่ืนๆ 

          

          

          

          

          

 
 

                     ลงชื่อ.......................................................ผูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
                                                             (....................................................)     
  
                                                            ตําแหนง..............................................................  
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ความเห็นของหัวหนาแผนก  

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงช่ือ............................................ 

(.................................................) 

                  ตําแหนง......................................................... 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

 

                                      ลงช่ือ............................................ 

                                         (.................................................) 

                                      ตําแหนง........................................... 

 

  

     ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา       

     ........................................................................................................ 

     ....................................................................................................... 

     …………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                        ลงช่ือ............................................ 

(.................................................) 

                                                                                            ผูอํานวยการสถานศึกษา......................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางการกรอกขอมูลในแบบการประเมินตนเอง  

และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
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แบบประเมินตนเอง และแผนพฒันาตนเองรายบุคคล  

(Individual Development Plan : ID PLAN) 

ประจําปการศึกษา....2560...... 

ชื่อ - สกุล…นายโชคดี....มีชัย............. 

ตําแหนง ....ครูผูชวย................................ 

แผนกวิชา...คอมพิวเตอรธุรกิจฯ................ 

วิทยาลัย....อาชีวศึกษาแพร.......... 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2.....อาชีวศึกษาจังหวัด....แพร......... 
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แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สําหรับตําแหนง ...ครผููชวย........  
ประจําปการศึกษา..2560.... 
******************** 

 
คําช้ีแจง 

ครูท่ีทําหนาท่ีสอนทุกคน ใหทําการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) โดยใชแบบประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติ
หนาท่ีของครูเปนรายบุคคลตามกระบวนการท่ีกําหนด แลวนําผลท่ีประเมินไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) แบบประเมินนี้ แบงออกเปน 4 ตอน 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 1. ชื่อ – สกุล.........นายโชคดี....มีชัย....................................................... 
 2. ตําแหนง…ครู……วิทยฐานะ…-…… ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงปจจุบัน…1....ป...-...เดือน     ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน..3...ป 

3. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขา.....ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร...............  ปริญญาโท สาขา..................................................................................... 
     ปริญญาเอก สาขา........................................................................... อ่ืน ๆ ถามี โปรดระบุ...........................................................................  
 4. แผนกวิชาท่ีสังกัด....คอมพิวเตอรธุรกิจฯ.................................................................... 

 5. สถานศึกษา......วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร......................................................................... 
6. รายวิชาท่ีสอนและจํานวนชั่วโมงท่ีสอน ในปการศึกษา...2560........ 
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ภาคเรียน ชื่อรายวิชา ระดับ จํานวนชั่วโมง 
ตอสัปดาห 

ท่ี 1 วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ รหัส 3204-2012  ปวส. 2 ชม./สัปดาห 
วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร            รหสั 2201-2402 ปวช. 2 ชม./สัปดาห 
วิชาฮารดแวรและยูทิลิตี้เบื้องตน            รหสั 2201-2416 ปวช. 2 ชม./สัปดาห 

ท่ี 2 วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ ปวช. 2 ชม./สัปดาห 
วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด ปวช. 2 ชม./สัปดาห 
วิชาระบบเครือขายเบื้องตน ปวช. 2 ชม./สัปดาห 

  
7. งานสนับสนุนการเรียนรู 

 .......- วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการใชหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน การใชเครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ ครุภัณฑทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการ

สอน การใชอาคารสถานท่ี และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา......... 

 .......- รวบรวมและเผยแพรผลการวิเคราะห วิจัย และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการ
พัฒนาวิชาชีพ รวมท้ังผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา.......... 

 ......- รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทํา และบริการขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี สอศ. 
กําหนด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานตางๆ ในสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ....... 
 ........- ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย............ 

 

8. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 
     ......สงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการวิจัย การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐตาง ๆ เพ่ือ 
           ประโยชนในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน..........  
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 9. งานภาระหนาท่ีอ่ืน ๆ 
  1. ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัยฯ 

2. ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ของวิทยาลัยฯ 
3. ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี ผูชวยงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ของวิทยาลัยฯ 
4. ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี เจาหนาท่ีงานทะเบียน 
5. ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีตามคําสั่งวิทยาลัย 
 

10. ความสามารถพิเศษ 
......การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการแอนดดรอย, การซอมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร, การติดตั้งระบบ Authentication เครือขายอินเตอรเน็ต

ภายในดวย Microtik, การเลนตะกรอ, การเลนฟุตบอล, การเลนหมากฮอส.................... 

 

11. การพัฒนาดวยตนเอง (ยอนหลัง 1 ปการศึกษา) 
 ........อยูระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร.......... 

 
12. การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน (ยอนหลัง 1 ปการศึกษา)  
 

เรื่อง วันเดือนป หนวยงาน 

เขารวมอบรมโครงการปฏิบัติธรรมครูผูนําบุญ
ฟนฟูศีลธรรมโลก 

ในวันท่ี 24 – 28 เมษายน  2558 World Peace Valley  จังหวัดนครราชสีมา 

เปนวิทยากร  ขยายผลครูแกนนําโดยใช ICT 

(Google Apps for Education)   ในวันท่ี 19 มีนาคม  2558 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 
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เรื่อง วันเดือนป หนวยงาน 

เขารวมโครงการอบรม Google Apps for  
Education 

ในวันท่ี 10  มีนาคม  2558 โรงเรียนหนองไผ 

เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ulibM เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนรู 
หองสมุด” 

ในวันท่ี 26 – 27  กุมภาพันธ  2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 

เขารวมอบรมโครงการปฏิบัติธรรมครูผูนําบุญ
ฟนฟูศีลธรรมโลก 

ในวันท่ี 24 – 28 เมษายน  2558 World Peace Valley  จังหวัดนครราชสีมา 
 

13. จุดมุงหมายของชีวิต 
 ......การพัฒนาตนเองและผูเรียนใหประสบความสําเร็จ..........  

14. เปาหมายของการรับราชการ 
   ......เปนครู เชี่ยวชาญพิเศษ.......... 

15. เปาหมายของสถานศึกษาท่ีคาดหวัง  
 .......จัดการเรียนการสอนดวยการใช ICT อยางมีประสิทธิภาพเละเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน.......... 

 

ตอนท่ี 2 การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการประเมิน 

 ใหครูพิจารณาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ี ของครูสายงานการสอน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะแลวมาเทียบกับสมรรถนะปจจุบันวามีหรือไมมีสมรรถนะท่ีทําให
เกิดงานตามเกณฑระดับสมรรถนะท่ีกําหนดในแตละตัวชี้วัด ถามี ใหใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีมี ถาไมมีหรือมีแตไมถึงเกณฑท่ีกําหนดใหใสเครื่องหมาย  ในชองไมมี 

 



ผ-91 
 

       2.2 เกณฑการประเมิน  

 เกณฑการประเมิน  ซ่ึงแบงตามตําแหนงและวิทยฐานะ แบงออกเปน 5 ระดับ/กลุม ดังนี้ 
 

ตําแหนงและวิทยฐานะ 
เกณฑการประเมินท่ีกําหนด  

ดานท่ี 1  
(8 ตัวช้ีวัด)  

ดานท่ี 2  
(3 ตัวช้ีวัด) 

ดานท่ี 3  
(2 ตัวช้ีวัด) 

พนักงานราชการ (ครู ) 
ครูพิเศษสอน 
ครูผูชวย  
ครู  

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 1 

ครูชํานาญการ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 2 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
 ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
 ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ครูชํานาญการพิเศษ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 3 

 

ทุกตัวชี้วัดผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

 

ทุกตัวชี้วัดผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 2 

ครูเชี่ยวชาญ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน   

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 4 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 3 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ไมต่ํากวาในระดับคุณภาพ 5 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 

 

ทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน  
ไมต่ํากวาระดับคุณภาพ 4 
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ตอนท่ี 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ  3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด  
สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ พนักงานราชการ (ครู) / ครูพิเศษสอน / ครูผูชวย / ครู 

 

ใหครูประเมินตนเองโดยใสเครื่องหมาย  ในชองสมรรถนะปจจุบัน ตามระดับคุณภาพท่ีกําหนดตามตําแหนงและวิทยฐานะ ท้ัง 3 ดาน ตามตัวชี้วัด 
ในระดับสมรรถนะตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด  และกรอกรายละเอียดในชองรายการการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีของครูสายงานการสอนใหครบถวนทุกชอง 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 การสรางและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

 
1.วิเคราะหหลักสูตร จุดประสงค สมรรถนะ 
และคําอธิบายรายวิชาหรือคําอธิบายของ
หลักสูตรและนําไปจัดทํารายวิชาและหรือ
หนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 
สมรรถนะ และคําอธิบายรายวิชาหรือ
คําอธิบายของหลักสูตร 
2. รวมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กิจกรรม 
หรือโครงการ และหนวยการเรียนรู ให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ ผูเรียน ทองถิ่น และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. มีสวนรวมในการประเมินผลการใช
หลักสูตร กิจกรรมหรือโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
1) หลักสูตร
รายวิชาท่ีสอน  
2) หนวยการ
เรียนรูรายวิชา
ท่ีสอน 
3) หลักฐานการ
ประเมินผล  
การใชหลักสูตร
รายวิชาท่ีสอน
กิจกรรมหรือ
โครงการ เรียน 
รู  
4) คําส่ัง และ
ภาพประกอบ
กิจกรรม 

 
- 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  1.2 การจัดการเรียนรู 
      1.2.1 การออกแบบหนวยการ

เรียนรู 

 
1. ออกแบบหนวยการเรียนรู หรือเนื้อหา
สาระการเรียนรู ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
และหรือทองถ่ิน และเหมาะสมกับผูเรียน
หรือผูเขารับการฝกอบรม 
2. มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
การเรียนรู และสมรรถนะนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. ประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู 
หรือเนื้อหาสาระการเรียนรู 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
- 

 

1) เอกสาร
หนวยการ
เรียนรูของ
รายวิชาท่ีสอน  
2) เอกสาร
หลักฐานการ
ประเมินผล  
การใชหนวย
เรียนรู  
3) คําส่ัง และ
ภาพประกอบ
กิจกรรม 
4) เอกสารสรุป 
ประเมินผลการ
ใชหนวยเรียนรู 

ดานการออกแบบหนวยเรียนรู/เนื้อหา
สาระการเรียนรู 
- ศึกษาวิธีการออกแบบหนวยการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ิมเตมิ 
- อบรมหัวขอการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู 
ทักษะวิชาชีพยุคไทยแลนด 4.0 
- อบรมเรื่องการจดัการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู / แผนการฝกอาชีพ / 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
/ แผนการจัดประสบการณ 

1. วิเคราะหผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนรายบุคคล 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและหรือ
แผนการฝกอาชีพสอดคลอง กับการ
ออกแบบหนวยการเรียนรูธรรมชาติของ
ผู เรียนหรือผู เข ารับการฝกอบรมและ

 
 
 
 
 
 

 - 1) เอกสารการ
วิเคราะหผูเรียน 
2) เอกสาร
แผนการจัดการ
เรียนรูหรือแผน 
การฝกวิชาชีพ 
3) เอกสารบันทึก 
หลังการสอน 

ดานการจัดการเรียนรู 
ศึกษาการเขียนโครงการในการขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ิมเตมิ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

บริบทของสถานศึกษาหรือสถาน 
ประกอบการและทองถ่ินท่ีมีองคประกอบ
ค ร บ ถ ว น ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี ห น ว ย ง า น
การศึกษาหรือสวนราชการตนสัง กัด
กําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู และ
ผูเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรม 
4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัด
กิจกร รมการ เ รี ยนรู ท่ี ส อดคล อง กับ
จุดประสงคการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1.2.3 กลยุทธในการจัด 

การเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยใช รูปแบบ  เทคนิค  และ
วิ ธี ก า ร ท่ี เ น น วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
หลากหลาย ใชส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู   ก า ร วั ด ผล แ ล ะ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูหรือ
แ ผ น ก า ร ฝ ก อ า ชี พ ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรูสมรรถนะประจํา
หนวยหรือสมรรถนะของหลักสูตร  และ

  
 

- 1) เอกสาร
แผนการจัดการ
เรียนรูหรือแผน 
การฝกวิชาชีพ 
2) ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการ
เรียนการสอน 

 

ดานการจัดการเรียนรู 
- ศึกษาเทคนิคการสอนแบบโครงงาน เพ่ิมเติม 
- ฝ ก อ บ ร มหั ว ข อ ก า ร พัฒ น า ทัก ษ ะ แ ล ะ
กระบวนการดวยโครงงานตามแนวทาง STEM 
Education สํ า ห รั บ ค รู ส อ น ค อม พิ ว เ ต อ ร 
ระดับพ้ืนฐาน 
- ฝกอบรมหัวขอการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาแบบปฏิสัมพันธโดยใช
เทคโนโลยี เสมือนจริงสําหรับครูสาขาวิชา
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนหรือผูเขา
รับการฝกอบรมและเน้ือหาสาระการเรียนรู 

คอมพิวเตอร ระดับพ้ืนฐาน 

 

        1.2.4 คุณภาพผูเรียน จํานวนผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 55 มีผลการพัฒนา
คุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 

 
 

 จํานวนผูเรียนราย 
วิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ รอย
ละ 62 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพเปนไป
ตามคาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด 

เอกสารหลักฐาน
ผลการประเมิน
วัดผลผูเรียน 

- 

  1.3 การสรางและการพัฒนา ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู 

เลือกใชและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการ
เรี ยนรู นํ า ไปใช ในการจัดการ เรี ยนรู
เหมาะสมกับผู เรียนหรือผู เข ารับการ
ฝกอบรมสอดคล อง กับ เนื้ อหาสาระ
รายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู 

 
 

 - ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการ
เรียนการสอน 
และแหลงเรียนรู 

 

- 

  1.4 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

1. เลือกใชและหรือพัฒนาเครื่องมือวัด 

และท่ีประเมินผลหลากหลายเหมาะสม

และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

2. มีการประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 - 1) เอกสาร
แผนการจัดการ
เรียนรูหรือแผน 
การฝกวิชาชีพ 
2) เอกสาร
หลักฐานที่แสดง
ถึงการวิเคราะห
จุดประสงคการ

ดานเลือกใชและหรือพัฒนาเครื่องมือวัด 
- ศึกษาการวัดและประเมินผลผูเรยีนเพ่ิมเตมิ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

เรียนรูเพื่อวัด
และประเมินผล 

  1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรม 

  
 

-  ดานกระบวนการวิจัย 
- ฝกอบรม / สมัมนา หัวขอการวิจัยในช้ันเรียน 
- ฝกอบรมหัวขอการพัฒนาศักยภาพครูดานการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร และงานวิจัยในช้ัน
เรียนดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
ระดับพ้ืนฐาน 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
1. จัดสภาพแวดลอมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนหรือผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความปลอดภัยและมีความสุข 
2.  ส ง เสริมใหผู เ รี ยนหรือผู เข ารับการ
ฝกอบรมเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
และทักษะการทํางาน 
3. อบรมบมนิสัยใหผูเรียนหรือผูเขารับ 
การฝ กอบรมมี คุ ณธรรม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคคานิยมท่ีดีงาม  
ปลูกฝ งความเปนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
- 

 
1) เอกสาร
หลักฐานที่แสดง
การบริหารจัด 
การในชั้นเรียน 
2) ภาพประกอบ
บรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู  
 
3) รางวัล
โรงเรียนพระ 
ราชทาน 
4) รางวัลโรง 
เรียนคุณธรรม 

 

ดานการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
คิด มีทักษะชีวิตและทักษะการทํางาน 

-ฝกอบรม/สัมมนา หัวขอเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

-ฝกอบรม/สัมมนา หัวขอเก่ียวกับการพัฒนาการ
ใชและการจัดทําเครื่องมือสงเสริมและประเมิน
ทักษะความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห
ในช้ันเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนหรือผูท่ีเขารับการฝกอบรม 

รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดทํา
และใชสารสนเทศของผูเรียนหรือผูเขารับ
การฝกอบรมในระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
 

 
 

 - 1) เอกสาร
หลักฐานการ
จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
2) ภาพประกอบ
กิจกรรม..... 

ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
เขาประชุม /สัมมนา หัวขอเรื่องทักษะการ
ชวยเหลือผูเรียน 

 2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจํา
วิชา 

จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารผูเรียน
ในท่ีปรึกษาหรือประจําวิชาอยางเปน
ระบบ ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 
 

 - ขอมูลสารสนเทศ
และเอกสาร
ผูเรียน 

- 

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
 
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน 
หรือตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา 
ตนสังกัด 
2. พัฒนาตนเอง 2 เรื่องไดแก  การใช
ภาษา อังกฤษและการใช เทคโน โลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
2.1การใชภาษาอังกฤษ 
2.1.1 การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
- 

 
 
1) เอกสารแผน 
พัฒนาตนเอง 
2) เกียรติบัตร
อบรมดานกราฟก
แอนิเมชัน 3D 
บนอุปกรณโมบาย
และการอบรม
ภาษาอังกฤษ 
ขั้นพื้นฐาน 
3) ส่ือการเรียนที่
จัดทําโดยใช 
กราฟกแอนิเมชัน 

ดานการใชภาษาอังกฤษ 
ศึกษาการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ิมเตมิ 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ/ ดูงานนอกสถานท่ี 
หัวขอเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจบน
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน ดวยโปรแกรม 
Android Studio ระดับกลาง 



ผ-98 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑคุณภาพ 
ท่ีกําหนด 

สมรรถนะ
ปจจุบัน สมรรถนะ 

ท่ีสูงกวาเกณฑ 
(อธิบาย) 

หลักฐาน /
รองรอย 

ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(โปรดระบุช่ือสมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ) มี ไมมี 

    1) การแนะนําตัวเอง   
    2) การใชชีวิตประจําวัน 
2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 
2.2.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหา
ขอมูล สืบคน และเรียนรูขอมูลใหมๆมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
2.2.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการ
ประมวลผลการจัดการเรียนสอน 

3D 
4) จัดทําโปรแกรม 
สําหรับประมวล 
ผลการทดสอบ
ของผูเรียน 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ เขารวมชมรมวิชาชีพ หรือชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 

 
 

  เขารวมเปน
สมาชิกชมรมครู
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

ดานการพัฒนาวิชาชีพ 
ศึกษาดูงานการบรหิารงานชมรมวิชาชีพ หรือ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพตนแบบ และ
ประสบผลสําเร็จ ของ สอศ. 
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ตอนท่ี 4 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
 

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)  ประจําปการศึกษา...2560... 
ช่ือ – สกุล.....นายโชคดี.......มีชัย............................ตําแหนง…ครูผูชวย……วิทยฐานะ……-……………………… 

ช่ือสถานศึกษา.......วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร.......................................... 
---------------------------------------- 

จากการประเมินตนเองแลว พบวา ความตองการในการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงข้ึน โดยสรุปแผนการพัฒนาตนเองเรียง
ตามลําดับความสําคญั สรุปดังน้ี 
 
1. แผนการพัฒนาดวยตนเอง  

 
ลําดับ 

ความสําคัญ 
สมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ  รูปแบบ / วิธีการพัฒนา แหลงเรียนรู 

ระยะเวลาในการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

1. วิธีการออกแบบหนวยการเรียนรูและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 

ศึกษาดวยตนเองจากตัวอยาง

เอกสารตาง ๆ และดําเนินการทํา

ตามรูปแบบทางวิชาการหรือท่ี

หนวยงานกําหนด 

เอกสารตัวอยางใน

หองสมุดและเพ่ือน

รวมงานท่ีมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับ 

พ.ค.61 มิ.ย.61 

2. การสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาดวยตนเองจากสื่อ ECHOVE 

และสื่อ Online ภาษาอังกฤษตาง ๆ  

บนเครือขายอินเตอรเน็ท มิ.ย.61 พ.ค.61 
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2. แผนการพัฒนาตนเองรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอก (สามารถดูรายละเอียดคําอธิบายกรอบแนวคิดในคูมือบทที่ 2) 
 

ลําดับ 

ความสําคัญ 
สมรรถนะ /เรื่อง /หัวขอ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา แหลงเรียนรู 

ระยะเวลาในการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

1. - การเขียนโครงการในการขอสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

- ดานการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 
 

รูปแบบการฝกขณะปฏิบัติงาน(On the 
Job Training) 
- โดยขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาและ
เรียนรูจนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
- การขอรับคําปรึกษาแนะนําจาก
ผูบังคับบัญชา 
 

ผูบังคับบัญชา มิ.ย.61 มิ.ย.61 

2. การวัดและประเมินผลผูเรียน รูปแบบการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

โดยขอคําแนะนําและใหเพ่ือนรวมงาน

เปนท่ีปรึกษาในการจัดทําจนสามารถ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

 

เพ่ือนรวมงาน ส.ค.61 ส.ค.61 

3. ดานการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาดูงาน 
เก่ียวกับการบริหารงานชมรมวิชาชีพ 
หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพตนแบบ  

ชมรมวิชาชีพ หรือ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพตนแบบ ใน 
สถานศึกษา สังกัด 
สอศ. 
 

ม.ค.62 ม.ค.62 
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3. แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหนวยงาน (สามารถดูรายละเอียดคําอธิบายกรอบแนวคิดในคูมือบทที่ 2) 
 

ลําดับ 

ความสําคัญ 
สมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ รูปแบบ / วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

เริ่มตน ส้ินสุด สถานศึกษา อศจ. สถาบันฯ สสอ. อ่ืนๆ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
- การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู 
ทักษะวิชาชีพยุคไทยแลนด 4.0 
- อบรมเรื่องการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
- ฝกอบรมสัมมนา  
- ฝกอบรมสัมมนา  
 
- ฝกอบรมสัมมนา  
 

 

ก.ค.61 

 

ส.ค.61 

 
 

   

 

 

 

 

 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน หัวขอ 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
 
- ฝกอบรมหัวขอการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการดวยโครงงานตามแนวทาง 
STEM Education สํ า ห รั บ ค รู ส อ น
คอมพิวเตอร ระดับพ้ืนฐาน 
- ฝกอบรมหัวขอการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบ
ปฏิสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีเสมือนจริง
สํ าหรั บครู ส าขาวิ ชาคอมพิว เตอร 
ระดับพ้ืนฐาน 

 
- ฝกอบรมสัมมนา/การขอรับ
คําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
- ฝกอบรมสัมมนา 
 
 
 
- ฝกอบรมสัมมนา 

ก.ย.61 ต.ค.61    
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ลําดับ 

ความสําคัญ 
สมรรถนะ / เรื่อง / หัวขอ รูปแบบ / วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

เริ่มตน ส้ินสุด สถานศึกษา อศจ. สถาบันฯ สสอ. อ่ืนๆ 

3. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน หัวขอ 

-เรื่องทักษะการชวยเหลือผูเรียน 
 
 
- หัวขอเก่ียวกับการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
- หัวขอเก่ียวกับการพัฒนาการใชและ
การจัดทําเครื่องมือสงเสริมและประเมิน
ทักษะความคิดสรางสรรคและการคิด
วิเคราะหในชั้นเรียน 

 

-ประชุม /สัมมนา /การขอรับ
คําปรึกษาแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ 
-ฝกอบรม/สัมมนา 
 
-ฝกอบรม/สัมมนา 
 
 

พ.ย.61 ธ.ค.61   

 

   

 

 

 

 

 

4. ดานการพัฒนาตนเอง ในหัวขอ 
เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ
บนโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ดวย
โปรแกรม Android Studio 
ระดับกลาง 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ดูงาน

นอกสถานท่ี  

 
มี.ค.62 

 
มี.ค.62 

    
 

 

 
                    

  ลงชื่อ...........นายโชคดี...มีชยั..........ผูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
                                                                 (.........นายโชคดี...มีชัย.............)     
                                                                    ตําแหนง..........ครูผูชวย..........................  
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ความเห็นของหัวหนาแผนก  

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงช่ือ............................................ 

(.................................................) 

                  ตําแหนง......................................................... 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

 

                                      ลงช่ือ............................................ 

                                         (.................................................) 

                                      ตําแหนง........................................... 

 

  

     ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา       

     ........................................................................................................ 

     ....................................................................................................... 

     …………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                        ลงช่ือ............................................ 

(.................................................) 

                                                                                            ผูอํานวยการสถานศึกษา......................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 20 ลว 5 กรกฎาคม 2560) 
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r:.n,n,
n,1A,11!&LJ:bIA~~f1.tLLJLJL~~~1!&n,L~~f':ln,c;1::gtf1.~n,Q11b~::gLrtlAmtLIbL~IbLt.~kIbLt.~~!&n,!b~l-IA~]>n,t ,II11

L~LJ~tLLJ~LIA,WL~1E,lh::g~11t~tLLJQ.LtLJlo~}£l~~11.~l.!LJ@n,~1Xbt~~t~1A1~t.,\,4t~~rtIA11L~~tL~~~@Il.!&LJ:bIA~,Cb~[b ~,
n,

tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~L@fttL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~LJLIA~tL~LJ~tLLJQ;n,tn,~1::gtf1.tLLJ~W

L~LJ~tLLJQ;::g~~1mt~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.LrutL~~tLLJn,@LJ::gtf1.@~m~mLt.~
n,n,n,

@n,~1::g~11n,L~~Ltt~~rtIA11L~~tL~~!&~Ib@Jlo~@Wn,~LJ::gm1n,@~~t.t~@~1L~LJ~n,Llj~LJ@n,@~IAn,!bL~LJ~n,Llj~n,t
III11

bn.n.I;'Pb

L~LJ~tLLJ~LIA,WL~~n,::g~11tIE,ltLLJQ.LUJloLJL~tLLJIbttusru~~}£lL~LJ~ru.u~ULJ~r,ru.~~Xbt~~1::gn,LTh~IA,~LJIA,
~

~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~n,r;1LQ.fu,Cbn,~~,Cb~::gn,Li~n,tL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~1'17
n,

t}~~n,~1::gtf1.~~Xbt'17 ~
t.~11LIb::gn,L~~IA,~n,@~1@~IA::gn,L~~IA,~~Xbt@~1@~IA~rtIA11L~n,@~1@~'Jlot~~,!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':ln,Qm~IA III'I

~~tt~,Cb~t}l.!LLJ::gtf1.@~IALfufu~f1.n,k@~'L~LJ~tLLJ~@Il.~~IAn,t.~n,r;,~t~ULJLQ.~~LIA,n,L~~tmr;'ftt~@~::g~"
n,

@Il.L~n,~!&n,p~n,!bQ;~~~IAn,@~L~L..1::g~::gt~t.p.n,tn,L~~f':ln,Q1~@~@n,~mll.~!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':lt}~Xt
I'I1111

tLLJ~Lt1~@mL~@
",

n,b

n,@~tLLJn,~~,ULJ~]>ULJn,1lt.~~W]>~n,L~n,Q'~@~~~1ULJ~LtZL~LJ~@J:bfttn,t.n,L~n,~~,~~@Il.M.LLfru~

Ln,~~@~'~IbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~'1LlAfur:~"@~'~~L~~IbLt.~~~@::g~"~~blA,~~t.m'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ

n,bn,
n,L~~f':l@tIAM.Q.LQ.t.~LlA,tn,~t1tLLJn,Q.IbQ.LJL~~LJ'IA,tn,~t'tLLJ~~tLLJLn,~M.tLLJ~f':ln,L~~Lt@tIAn,@~tLLJn,~t,tLLJ Pi='F='l:;:rt'5F=''0F"rriF='~f'bIi'II'='

""'" ~,£;tLLJn,1lt.~~'~]>~n,L~n,r;'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~~l.!'~mLQ.t.~~,W::gn,LTh~IA,~Z'Z'£

tLLJ~Lt1~@J:b~L~@n,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~@~~~ltLLJ~LtZL~LJ~@J:bftt
~

n,t.n,L~n,~~'~~@Il.M.LLfru~Ln,~~@~'kIbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~1'LlAfur:~"@~,~~L~kIbLt.~~~@::g~"~~blA, ,,
n.n.n.fbbb

~~t.n,l'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ~]>tLLJn,f':l"n,1l~@~~~@~::g~'m~~'~~@Il.kn,~~,tLLJn,L,\,4LlAmr:~"tLLJn,t~LIbIA~ft~~~~ "bn,
n,~::gru~LJ~n,tULJLQ.~~LIA,n,L~~f':l@~IAM.~LQ.~~LIA,kn,~~,ULJn,Q.IbQ.LJL~~~'!&kn,~~1tLLJ~]>tLLJLn,~~tLLJ~f':l

,'
"n,'"

n,L~~LW~IAn,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~mLQ.t.~~'tlE,l::gn,LTh~IA,~1'Z'£ ~,,
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L~U8@J:l[ttr.,~1m,Vlbr.,t~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,L~zI:-Xt
,'"

M,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~M,!l!LQ.tLM,~~~~111:-@mWLM,~~tLUM,L~

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) F'1"5~:::rtI1:::>f5F'I1i

~~11£rt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) fb,.".("b,.".('b11i'"1'5
'"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
'"'' bbI'bn.BY

M,LI:-~I':lM,LLJ'rul.l rt~~t!J~~11~l!l!r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~fbl,kl1~tLUmLM,LP.tl.l~M,Llli8IAt
"

~l!l!r.,)!l1L~U8@J:l[ttZrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~
"'

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) P'I'lif=7(bf'b1:::>1"5f='1'5
,"'

~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) rtlf=>'f'bF="('1)11i'"1'5
"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
",' ,,

M,LI:-~I':lM,LU'rul.lrt~~t!J~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~
"

!}fbt@~I:-~~M,bI\,L1J·kl·l.I·U~IbLw~ruumL~tLULQ.~I:-LIAM,LI:-~I':l~~11LfbI,U~tLUf.1£L~U8@J:l[tt
"'

M,l:1~tfbtLu~ruumL~I:-@~8~1@Q.L)pM,~~M,lM,@~LfbI,U~tLUf.1M,~M,ll:-~rt,t1M,,V@~~~LfbI,U~tLUf.1~l:-~bI\,M,@~
,,"

~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':l!JI:-@~~i!l.!}tLU~~~~11~ruU1U~bI\,IbLW~M,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~81A~!J~i!l.~~
I'I'lII

M,1J~WtLUlAsruU1'9 ~,..,
,

~1JM,~M,~M,r;1@~~t~ttLu~tfbM,r;1
"

~~@Jlo~t@!J1~~11M,,t1LfbI,U~tLUf.1I:-@Q.M,l:1~tfbtLU~l':lrt@1Ji!l.r.,tWtLUlbtW~rul.ll:-)!lI:-~11@~1LfbI,U~UU~M,~WIl.mLI:-U,t1L¥l
I1'11'1II1'1

n.n.n.n.
I:-~fbtl:-~1ml:1~tfb~~tM,l:1~tfb~rt,VI:-@~l.I~@IJ[ttM,~1IbLr.,l.I!JM,,t1~~11r.,~111:-~i!l.M,r; 1IbLtl.lIbLWl:-tWI:-@~UL!M,l:1~tfbtLU~1':l

" ~~
L~M,~1r.,~11LrutLi!l.~M,l:1~tfb~ULbI\,1:-i!l.11~~~11LfbI,U~fb~WtIJLU@l~O:1~tM,,t1M,l:1~tfbtLU~l':lrt,V8r.,~M,~1[tttl.ll:-)1b1\,11L~

"" n.n.n.bn.
I:-tL~~~UJWl:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1rtLtlAtl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~tM,l:1~tfbUU~l':lfbtlJM,l:1~tfb~~t£'~

,"
~pM,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~8IAW@ll.fbtr.,L~UI:-~M,l:1~tfbtLU~I':lL!bL!tLIbLIJ9@JloM, t~M,bI\,L1J~IbLW

,
~ruumL~M,l:1~tfbtLU~1':l~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLU!JL~f.1I:-XtIbr.,tM,WM,tM,l:1~tfb~tz~M,8~1l.1LU'M,l:1~tfbtLU~~11

""'
LM,~~~~11L!b~m1L)p~t@~ml:1nfbtLUM,r;11~M,8~1l.1WM,l:1~tfbtLUM,t8~11:-,t-l.I1~~M,8~1l.1LU'LfbI,U~tLUf.1~

,,"
n.n.~n.

L~U~8~tM,r;1tl.ll:-)1b1\,11L~I:-tL~~I:-@Il.~LJ:lbl\,~,Cb!-! fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,l:1~tfbM,l:1~tfb~~tZ·~

l:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1M,l:1~tfb~@M,1J1(Z·~r.,)LfbI,U~tLUf.18LtM,@lJtLUM,LI:-8LIJ~LJ:lbl\,~DgfbtLUUL~
"' ~~~

~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8Ltrtrt111bLW~LJ:lbl\,~D!-!fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8LtLiA~]ltl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~t1S
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,", ~~~~vt,~k!el!tlf,n.rmnl~m!el~f,rtn.krt~f,LuLQ.~~LlAnL~~f':1n.k,lPl ~,
,' 'le!'!eI'UnLw,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~LtnG'le!'!eI'UULvt,f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~f,rtn.krtf,LU~~~W

!tlf,f\rmnl~n.f,!eI~GE-W~1~nL~U~vt,f,L~UG1~~~f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~~11~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1

'"'" ~nL~~IA~nG~1Gfl,L~n.k,lPl'le!'!eI'UnLN.l,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~~l~LtnGJ:nQ1'le!'!eI'U~l

~GE-l~~1~nL~U~vt,f,L~UG1~XtIbG~M,~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1~~11~nL~~lA~nG~1G~vt,
III!'1'

08~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,wuL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~1117n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£IAnL~~~11n~f,mQ.f,LU~~f,Lvt,f,n.f,LUnL~ZIAnL~(Z) F="I1iIi='fbIb"=71'5F='f1: ,~,

~~11s-n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

~lQ.lWUiA.nG~f,LUn~f,1f,LU~~f,LUnL~1IAnL~(1) fbF='I'bF='fb1'5f;::oI1i ~,

t}~~~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~ ~,,
,,

nL~~f':1M,LUlLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UIAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP
~

S-L~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,WUL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~11£n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£~nL,lP~~11n~~m,Eof,LU~,Q>f,Lvt,~n.f,LUnL,lPZ~nL,lP(Z) ,~,

~~1117n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

,,
nL~~f':1M,LU'lLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UlAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP

~

-s--
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LRUl't~LUQ~n,mLl!(Z'~l)LRUl't~LUQ~L~~L<!lr:-rJ.1,11L~ ~L,CbJ.1,\!.n.~fb~LUUL~~\l1~n,LN~t':In,Lr:-~L~(Z)

n-~l)tL<!lr:-rJ.1,"L~~n,L~~lA.~n,G~m~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.L~(1)

t:r:-~~Q.Vn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l,~fuLR.W~1~L<!l~n,L~~lA.~~tmfuLR.t.~~1~L<!l~n,L~~lA.~Z'Z
I'lI'I

n,,liln,Q1Ln,~~~LUn,L~~~,.Cl~ln,Lr:-~LIbJ.1,n.GIbr:-~L~n,G~r:-L~L~n,P.1r:-G]ot.~~1~n,~n,L~U~J.1,~L~UG'(V)

>jooqaol~tvttnnmtGkM.LRUl'tn,Llj~~LU~t.n,L~~UL~r:-G~n.k~LUn,L~~~11

Ln~~~~m1:~n.G~LuNtlt.~n,Lr:-~,.Cl~fb~Lur:-lblt.~~~~l(>jooqaOl)n,Lr:-~,Cb~fb~LU~~~~fbUi1n,,.Cl(£)

LRUl't~LUQsn,mLl!(Z'~t.)LRUl't~LUQ~L~tL<!lr:-rJ.1,11L~~L,CbJ.1,~~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~(Z)
I;Pn.I;PI;P

(l'!kt.)~L<!lr:-rJ.1,11L~~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.WGfl.L~(1)
b"'"I;P",I'll8'P

t:r:-~~R.Zn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l1~~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~~~11~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~1'Z
~,

t:r:-~Lrtl~L~~~LUn.GU~~fbG~mL~U~J.1,~L~UGmGkM.r:-kL<!l 1~~Qn.G~Q~G~~~t
~,~

b8'PI;Pn.
LRUl'tn,Llj~G~Gfl.L~n,~~t~~lZG]O!,AsrtlUW~J.1,r1:L~~,.Clr1:~rtlL<!l~r:-G,lil ~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.~~Gfl.~'z

(Z'~t.)

LRUl't~LUQ~L~n,G~~LUn,Lr:-~L~~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~n.n.1mtn,~1~~fb~LU~t':IUi1n,,.Cl~~11~L<!lr:-rJ.1,11L~
n.n.

r:-~L~~r:-Gfl.~r1:G]or:-GWn,~u~~11n.G~~t.~~G~11b~~Lr1:J.1, 1r1:Lt.L<!lr1:L~~LUr1:~W~rtlL<!lr:-~r:-~11~~lLRUl't~LUQn,~G~1 IIf1I'lI

LRUl't~LUQUtA,~L<!lr:-rJ.1, 11L~r:-~L~~r:-Gfl.~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~mr:-~t':In,~1~~fb~LUn,Q1L~n,~1~~fb~~t'1

• n,,Cb1~~~~11~Ln.~lmGn,~n.G~n,Lr:-~~11

%n,~~1~LU~]l~LUn,h~n.!1~n,Lr:-n,G~r:-L~L~r1:L~n,G~r:-r1:1t.]on,t.n,Ll!r:-l:1~LIbJ.1,"n,Lr:-~,.Cl~fb~LUr:-r1:1t.]o" ,,

• ~t.~~L<!ln,LJ.1,r1:M.lA.1r:-W/~~J.1,r:-]l'n,\.lU n,Lr:-U!1L~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"LRUl't~Lu~n,~~fl.mLr:-U!1L~" ,~
~t.~~LUR.L~n,t.~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"~~J.1,r:-]l~LUgLRUl'tn,Lr:-U!1L~,,

t:~LU£~~~11!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~'01
~

~~r1:Lt.L<!ln,Q1~~11r:-G]oW~1~~~~"~n,L~~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.~r:-Gfl.n.GR.~~n.kIbLt.L<!ln,Q1L~G~~t~~tn.GR.~~ IIII

~LUn,Q1L~~LU~G~J.1,t:~Lu£~~m1!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~fbtn,Q1~t~,.Cl~fbfl:tG~m~1lA.LIb~~fbG~J.1,~tr:-~~~1~LUn,Q'L~~LU~
~

L,t.n.M.n.G~~t.~~r:-~J.1,~LLJULJ.1,~kL<!lr:-~L<!l1~~lt:~LU£~~~11_tAsrtlU1U~J.1,r1:L~Lrtl~L~~~LUn,Q1L~1bt'6 ~
• ~~n,~n,Qn,Q1

~
G~1btt.~11~t~LU~~fbn,Q1~r1:~~~1m~1~~fb~LU~t':ILrtl~L~~~W,~11t.~11'\.l'L<!l' UG~J.1,'~\.lUG~1'8
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.,..,.n.
n.L!'lM~n.L~~[A,~n.I3~'13~1t1,;::n.UW[A,~~I3fl.~~~m~~'LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~~[bln.C;';::!,[b!'LLJ~LJ,~~13Jlo

•II"

• ~Xtrtl3kM,Lru!'L~~!'LlJ~t':l~~"~llt1,~,Q:!'LLJgLFbLJ~n.LW!1L~~t~L"n.l3rtl~rt~'MILJ~tyWZTL ~,
IN>""n.B'P

n.L!'[A,;::n.L~~[A,ln.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.t':l~~"13M"LFbLJIel!'LLJ[A,n.M,~fl.' n.L~LJn.L~~~";::~"snL~~[A,r, 'eo'PI'F-F=oI'TiI1I'F$=7Ji=l'1'Ft'bo/,&'=' ,II111

.,.n.•
n.13~'I3~It1,;::n.L~~[A,~~~t~~~~,,~~csL!'~LrtrtL~~Ln.L~~~~t~L"n.I3~rt~'~IrlLJ~tyW~TL IIIII

~1\IN>'"n.8'P
Fblrl'~!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~;::~"!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~tL

'~IrlLJ~13fl.!'LLJn.'G'L~Lru!'L~~!'LLJ.L
n.

Lru!'L~~'~IrlLJ;::~"'~IrlLJI313n.~'l~"t:!'LLJ~~;::~"lAsruLJ'LJ~lt1,rtL~n.t.~n.!'~~13~LJlJ~tLrt~~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.' ~,~
..... n.L~LJn.L~[A,rtL~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3';::~"nrn;::!'[b!'LLJ~t':l~n.rt~ru~n.I3~~l!'~~llt1,~~!'LLJQLFbLJIrln.L~LJn.L~'9 I'll0F't'b'eo'-",ro('b"'"Pt'b0

B'P8'Pn.no>8'P

lL~LJ~~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~~,Qll~"n'~l)!'~~fblt1,"L~;::n.L~~[A,~n.I3~'I3~It1,;::n.L~~[A,WI3fl.L~n.ll.1mtn.~mLl~~t;::~"
.,.. Lrt~~LFbLJ~n.LlJ~~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI31;::~"n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l~,.C1rt~ru~n.I3~~l!'~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~S ,'~

'". LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~t~I3JloW~'~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3'~Xtrtl3kM,Z'17I3Jlo!'LLJ~~rtL~n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l[b!'~n.Il.1';::~"
,"•I"

(~);::~"(17)(£)(nZ'ZI3Jlo(17);::m,(£)n)~'ZI3Jlo!'LLJ~~n.1..H~n.It1,Ll1~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~£'17
....n.•

(£'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'!'~~fblt1,"L~n.C;';::!'[b;::~'ml3~~l!'~!'LLJ~t':l[b!'~n.ll.1mt~~

LJ~n.,.C1;::~"(Z'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~L!'~~~fblt1,"L~~L!1-It1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.L~~L!'n.ll.1mL~n.L~~L!'I3fl.~~rtL~
",

LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'LFbLJ~!'LlJQ:;::~~'mt13fl.~~I3fl.~L!1-1t1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.[;1;::!,[b!'LLJ~t':l[bt~~tZ'17

n.
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หลักเกณฑและวิธีการพฒันาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

(ว 22 ลว 5 กรกฎาคม 2560 ) 
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คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                                        
                                                                                                    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายบุญสง จําปาโพธิ์)  
 3. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายประชาคม จันทรชิต) 
 4. นางปทมา วีระวานิช ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. นางศิริพรรณ ชุมนุม   ผูชํานาญการดานการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาครูและระบบวิจัยและ 
     นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปสูมาตรฐานสากล 
 6. นายประดิษฐ ระสิตานนท   ผูชํานาญการดานการพัฒนาระบบบริหารและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวน 

รวมในการจัดการอาชีวศึกษา 
 7. นายวณิชย อวมศรี   ผูชํานาญการดานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 

1. คณะกรรมการกําหนดกรอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
 

1. นางศิริพรรณ      ชุมนุม ผูชํานาญการดานการพัฒนาสถาบันกาอาชีวศึกษาครูและระบบวิจัยและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปสูมาตรฐานสากล 

2. นายสมประสงค สิงหสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
3. นางสาวสุธิดา  ภักดีบุญ ผูแทนผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
4. นายประพจน  จุนทวิเทศ ผูแทนหนวยศึกษานิเทศก 
5. นายสุรพงษ  เอิมอุทัย สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา     
6. นายยงยุทธ  ใจซ่ือดี สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
7. นายเรืองแสง  หาสกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี     
8. นายศรายุทธ  ทองอุทัย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
9. นายศักดิ์  ศศิกุลกมล วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ 
10. นางนันทนา  พุมอรัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 
11. นางอุมาพร  แขดอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 
12. นางสาวภูษณิศา ยูงทอง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
13. นางปทุมมาศ   รักษวงศ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
14. นางสาววัฒนา  พลวิชัย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
15. นายวสันต  คําเพราะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 
16. นางเรณู  สันตโยภาส สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา         
17. นางนิตยรดี  ดําดวง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
18. นางสาวปาณิสรา เพชรรัตน สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
19. นางสาวยศวดี   ท่ังทอง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
20. นางสาวจิราพร  โพธิ์ใต สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

 



คูมือการประเมินตนเองและการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน                                                                                                                                                                             
                                                                                                    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

2. คณะกรรมการจัดทําคูมือแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
 

1. นายสมประสงค สิงหสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2. นางเรณู   สันตโยภาส สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา      
3. นายมงคล  วานิกร ผูทรงคุณวุฒิ  
4. นายสมบูรณ  ชดชอย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช  
5. นางสุภาภรณ   ปาลโฉม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน      
6. นางสาวอรพิน  ดวงแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  
7. นางศรัญญา  สุขปลั่ง รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี  
8. นางณัฐยา  สลับสม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  

9. นายชลัท  อุยถาวรยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  

10. นายฉัตรชัย  พันธุนุรัตน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม   

11. นายประทีป  ระงับทุกข วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  

12. นางสาวภูษณิศา  ยูงทอง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  

13. นายภูชนะ  อุดมเวช วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  

14. นางสาววิภารัตน  คูณวัตร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  

15. นางสาวพัทธนนัท  แดงแหลม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  

16. นางอนงค  กมลจิตรวี สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา       

17. นางสาวเยาวมาลย  หุนนิวัฒน สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา       
18. นางสรพัศ  ยิ้มนวล สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา       
19. นางสาวอุษณี  ตันติชัยรัตนกูล สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา       
20. นางนิตยรดี  ดําดวง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา                
21. นางสาวปาณิสรา  เพชรรัตน สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
22. นางสาวยศวดี  ท่ังทอง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
23. นายนพคุณ  มานะวิสาร สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
24. นางสาวจิราพร  โพธิ์ใต สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          

 

3. คณะเรียบเรียง และจัดทํารูปเลม 
 

1. นางเรณู   สันตโยภาส สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา      
2. นางนิตยรดี  ดําดวง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา                
3. นางสาวยศวดี  ท่ังทอง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
4. นางสาวปาณิสรา  เพชรรัตน สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
5. นายนพคุณ  มานะวิสาร สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
6. นางสาวจิราพร  โพธิ์ใต สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          

 

 












