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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรยีนไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรยีนรูบ้รรลวุตัถุประสงค ์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม  
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ 
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง  

เช่น แผนที่ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม ่
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ 

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมนิผลระหวา่งการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการทีเ่หมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรยีนรู้จากข้อมูล

สะท้อนกลับของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่งเหล่านั้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศช้ันเรยีนที่ช่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพือ่นประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

แบบนำตนเองของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกดิจากตวัผูเ้รยีนรายบคุคลหรือกลุม่ผูเ้รยีน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)            
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบัติ 
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 - 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น 
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรบักรรมกำรประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล........................................................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรยีนไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรยีนรูบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ  

ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

PA 4/ส/สพฐ. 
 สำหรับกรรมการประเมิน  ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียง

พอที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม ่ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 3  
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะ 

ความเชี่ยวชาญให้กับผูเ้รียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีการปรับปรุงการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถกำกับ 

การเรยีนรู้และมีการเรยีนรู้แบบนำตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
                 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานรว่มกับผู้อื่น การโนม้น้าว การเจรจา การบรกิาร 

การสอนหรือฝึกผู้อืน่ 
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.....................................................นามสกลุ...........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกดั......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบโครงสรา้ง กิจกรรม

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน 

ทีส่่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

PA 4/ส/สพฐ. 

สำหรับกรรมการประเมิน  ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 3 – 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะ 

ความเชี่ยวชาญให้กับผูเ้รียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่งเหล่านั้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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-ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพือ่นประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกดิจากตวัผูเ้รยีนรายบคุคลหรือกลุม่ผูเ้รยีน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์ วิจารณ์ การกำกับตนเอง 
การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 

2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานรว่มกับผู้อื่น การโนม้น้าว การเจรจา การบรกิาร 
การสอนหรือฝึกผู้อืน่ 

3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  
การจัดการทีมทำงาน 

4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  
ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 

5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย  
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกดั......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

PA 4/ส/สพฐ. 

สำหรับกรรมการประเมิน  ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น ใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสรา้งความรู้หรือได้ประสบการณ์

ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสรา้งบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ผูเ้รียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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 4 - ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพือ่นประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 
 
 
 
 

 5 - 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  
การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 

2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานรว่มกับผู้อื่น การโนม้น้าว การเจรจา การบรกิาร 
การสอนหรือฝึกผู้อืน่ 

3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  
การจัดการทีมทำงาน 

4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  
ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 

5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย  
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 



- 149 - 
 

 

แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนปฐมวัย 
แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกัด......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อตัราเงินเดือน ...... บาท กลุม่สาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน................................. 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคญั) ที่จัดให้ผูเ้รียนเรยีนรู ้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (กิจกรรม 

สื่อ สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรู้ประกอบแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรูไ้ดเ้หมาะสม

และช่วยในการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนคิหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ

สาระการเรียนรู้  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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 2 - ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาใหผู้้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน 
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น การวาดภาพ 

การระบายสี การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัติ 
การนำเสนอ ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
สาระการเรียนรู้ 

5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด

หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

และทักษะของผู้เรียน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เชน่ การใช้คำถาม การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏบิัต ิฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนจากข้อมูลสะท้อนกลบัของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ทีช่่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติม 

ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาในการกำกับการเรียนรู้  

และส่งเสรมิการเรียนรู้แบบนำตนเองของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ  
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร การจดัการทมีทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกัด......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ....................................................นามสกลุ.............................................................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคัญ) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ (กิจกรรม สื่อ 

สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสม

และช่วยในการเรียนรูบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ  
5) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งผลลพัธ์ที่ดี 

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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2 - ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น การวาดภาพ 

การระบายสี การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัติ 
การนำเสนอ ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 
หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ ส่งผลใหผู้้เรียนสร้างความรู้ 
หรือได้ประสบการณใ์หม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 



- 159 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ       
4) แสดงให้เห็นถงึการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการส่งเสริม

พัฒนาการและการฝึกทักษะ (จดัประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบตัิ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถงึการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนจากข้อมลูสะท้อนกลับของครู 
5) แสดงให้เห็นถงึการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการส่งเสริม 

และพัฒนาการเรียนรู้ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการสร้างบรรยากาศช้ันเรียนด้วยวิธีการใหม่ ๆ  

ทีช่่วยส่งเสรมิพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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- ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้

เพิ่มเตมิ ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนริเริ่มเรียนรู้และมกีารเรียนรู้

แบบนำตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนริเริ่มเรียนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน)  

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
                          ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
             ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)           
            ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจดัการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ....................................................นามสกลุ.............................................................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน     ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคญั) ที่จัดให้ผูเ้รียนเรยีนรู ้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ (กิจกรรม สื่อ 

สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรู้ประกอบแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรยีนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบการจัดประสบการณ์

การเรยีนรู้ใหม่ ๆ อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เหน็ถึงการปรับเปลีย่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผูเ้รยีน 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนผังความคดิ (Mind Mapping) ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ  
การนำเสนอ ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้
หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 
หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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- ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้      
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการ 

และฝึกทักษะให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสรมิพัฒนาการ 

และฝึกทักษะให้กับผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบตัิ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถงึการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน 

มีพัฒนาการและสามารถเรียนรู้ได ้(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยส่งเสรมิพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยส่งเสรมิ 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผูเ้รยีน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 



- 166 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน    
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติม 

ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ใหผู้เ้รียนริเริม่กิจกรรมการเรียนรู้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (จดัประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
     ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู ้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคญั) ที่จัดให้ผูเ้รียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ (กิจกรรม สื่อ 

สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสม

และช่วยในการเรียนรูบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 

อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง เช่น  

แผนผังความคดิ (Mind Mapping) ตารางวเิคราะห์ การทดลองปฏิบัต ิการนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เหน็ถึงนวตักรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือไดป้ระสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด

หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้

อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะทีพ่ัฒนาขึ้น

สามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแกผู่้เรียนได้ (จดัประสบการณ์ที่มีบนัทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบตัิ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เหน็ถงึนวตักรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ทีม่ีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติม 

ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนริเริ่มกิจกรรมการเรยีนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
     ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู ้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะ การศึกษาพิเศษ 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อจำแนกและเข้าถึงผูเ้รียน 

ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาใหผู้้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดมิ
กับการเรยีนรู้ใหม ่

5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือทักษะ  

หรือสรา้งประสบการณ์ใหมไ่ด ้
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  หรืออธิบาย

หรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น  
4) แสดงใหเ้ห็นถึงการแก้ปญัหาเพื่อกระตุน้หรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูข้องผู้เรยีน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่พัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรยีนรู ้

จากข้อมูลสะท้อนกลับ 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทยีบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เหน็ถึงการแก้ปัญหาเพื่อสรา้งบรรยากาศช้ันเรยีนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครอง ในระหว่างเรียนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบนำตนเอง

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกดิจากตวัผูเ้รยีนรายบคุคลหรือกลุม่ผูเ้รยีน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของคร ู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 
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- 5 - ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  

             ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)  
                ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

การสื่อสาร การอยูร่่วมกับผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กลา้มเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic 
Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเ้รียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการ
เรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรยีนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ  

ที่ส่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อจำแนกและเข้าถึงผูเ้รียน 

ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เชน่ การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  

หรืออธิบายหรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกดิขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เหน็ถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อให้ผูเ้รยีน

ปรับปรุงการเรียนรู ้
5) แสดงให้เหน็ถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผูเ้รยีนมกีารปรับปรุงการเรียนรู้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครองในระหว่างเรยีนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนกำกับการเรยีนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลใหผู้้เรยีนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอืน่ ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   
              ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)              
                ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

การสื่อสาร การอยูร่่วมกับผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

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

        (..................................................................) 
ตำแหน่ง................................................................... 

  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรยีน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรยีนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบโครงสรา้ง กิจกรรม

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับเปลีย่นกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนทีส่่งผลต่อผู้เรียน 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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- ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อจำแนกและเข้าถึงผูเ้รียน 

ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  

หรืออธิบายหรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกดิขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆในการกระตุ้นใหผู้้เรียนเกดิแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อให้ผูเ้รยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

- 4 – 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครองในระหว่างเรยีนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ใหผู้้เรียนกำกบัการเรยีนรู้และมีการเรยีนรู้

แบบนำตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเปา้หมายหรือวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) 
2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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- 5 - ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  

                          ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   
             ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   

ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร 

การอยู่รว่มกบัผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรยีน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรยีนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล..........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู ้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรยีนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ของบทเรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแกผู่้เรยีนได้ (มีบันทกึหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพือ่จำแนกและเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรยีนรู้ใหม่ 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 

กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รยีนได้ (มีบนัทึกหลังการสอน) 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณใ์หมอ่ย่างเหมาะสมกับวยั สภาพ และบริบทของผูเ้รยีนและช้ันเรยีน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสรา้งความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  

หรืออธิบายหรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกดิขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรียนรู้

อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแกป้ัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหวา่งการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรอืผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรยีนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นใหผู้้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรอืทดลอง และรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงใหเ้ห็นถึงนวตักรรมในการสรา้งบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครองในระหว่างเรยีนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรอืกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงาน 

หรือผลการปฏิบัติของคร ู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพดู การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  

หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิ 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 
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 5 - ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   

             ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
                 ตามประเภทความพิการ และลกัษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

การสื่อสาร การอยูร่่วมกับผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้ อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล..........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรยีน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏบิัตสิะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรยีนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทศัน์ ที่จัดให้ผูเ้รยีนเรียนรู้หรือฝึกฝน มคีวามถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) วิเคราะห์และออกแบบโครงการสอนเป็นระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการแกป้ัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน       
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 
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สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สอศ. 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม 

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาใหผู้้เรยีนสามารถเช่ือมโยงความรูห้รอื
ประสบการณ์เดมิกับการเรียนรู้ใหม่  

5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 
อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน   

2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผูเ้รยีนสรุปความรู้หรอืประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคดิ ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการใหผู้้เรียนสร้างความรู ้

หรือสรา้งประสบการณ์ใหม ่  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

สถานประกอบการ หรือสภาพจริงของผู้เรียน   
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่ายเหมาะสม

กับระดับการศึกษาและการพัฒนาทกัษะของผูเ้รยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู้

ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญของผู้เรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรูฝ้กึทักษะ/ฝึกประสบการณ์  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ 

ฝึกทักษะ/ฝึกประสบการณ์ สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะที่เกดิจาก 

การเรยีนรู้จากข้อมลูสะท้อนกลับของครู 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการสื่อสาร พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน             
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง มีความคิด 

เชิงสร้างสรรค์และเกดิแรงบันดาลใจ 
3) ใช้สื่อการเรียน/ห้องปฏิบัติการ/สถานประกอบการ กระตุ้นให้ผู้เรียน 

คดิวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม   
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศช้ันเรยีน 

ที่ช่วยพัฒนาทักษะและการเรียนรูข้องผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

- 4 – 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือไดร้ับการประเมินจากเพื่อนและบุคคลอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

ฝึกประสบการณ์ หรือเรียนรู้ต่อเนือ่งเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

แบบนำตนเองของผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ  
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)                   
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 
 

 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

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

        (..................................................................) 
ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร             
2) วิเคราะห์และออกแบบโครงการสอนเป็นระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงการสอน กิจกรรมหรือสื่อการเรยีนใหม่ ๆ   

ในบทเรียน  
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรยีนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ที่ส่งผลลัพธ์

ที่ดตี่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สอศ. 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงใหเ้ห็นถึงการรเิริม่ใช้วิธีการใหม่ ๆ  (วิธีการสอนที่หลากหลาย)  
ให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้หรอืประสบการณ์เดิมกบัการเรยีนรู้ใหม ่  

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ  ส่งผลใหผู้้เรียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้  
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ  ส่งผลในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

-  
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู ้  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการปรับปรุงการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่างเหล่านั้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
    ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการ 

ทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .. 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทศัน์ ที่จัดให้ผูเ้รยีนเรียนรู้หรือฝึกฝน มคีวามถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรยีนใหม่ ๆ  ในบทเรยีนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน 

ที่ส่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สอศ. 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มกีารช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม 

ไมเ่พียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอยา่ง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงใหเ้ห็นถึงการคดิค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผูเ้รยีนสามารถเช่ือมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบท ของผู้เรียนและชั้นเรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ  
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือไดป้ระสบการณ์

ใหม่จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกตอ้งในการคิด หรือการปฏิบัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
    ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ......................................................นามสกุล.............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทศัน์ ที่จัดให้ผูเ้รยีนเรียนรู้หรือฝึกฝน มคีวามถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สอศ. 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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- 2 -ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มกีารช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไมเ่พียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกมหรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงใหเ้ห็นถึงนวตักรรมทีส่ามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบท ของผู้เรียนและชั้นเรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เหน็ถึงนวตักรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือไดป้ระสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่ายเหมาะสม

กับวัย สภาพ และพัฒนาการของผูเ้รยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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         -ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสรา้งบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 – 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผูเ้รยีนไดร้ับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา คน้ควา้ ฝึกฝน  

หรือเรยีนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเตมิภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 



- 223 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
     ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          

              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 
 

 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ......................................................นามสกุล.............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบ 

และใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบทเรียน/กิจกรรม 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน/กิจกรรม 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/กศน. 

ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เหน็ถึงการแก้ปัญหาให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู ้
หรือประสบการณเ์ดิมกับการเรียนรู้ใหม ่

5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรยีน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม ่
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้ มคีวามท้าทายและมรีะดบัความยากง่ายเหมาะสม

กับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรียน  
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด

หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่กระตุ้นหรือสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึการแก้ปัญหาเพือ่พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของผู้เรยีน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหวา่งการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรยีนรู้ 

จากข้อมูลสะท้อนกลับ 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู้             
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่สร้างบรรยากาศการเรยีนทีช่่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัตริ่วมกับครู 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

แบบนำตนเองของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ  
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์  

การกำกับตนเอง การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคดิ 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว  

การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชา 
หรือสาระการเรียนรู ้  

5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 
 

 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร             
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบ 

และใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ของบทเรียน/

กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรยีนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ที่ส่งผลลัพธ์

ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/กศน. 

ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  

2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่  

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่ำงเหมำะสมกบัวยั สภำพ และบรบิทของผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รยีน   

2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเอง  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  

2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย
เหมาะสมกับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  

3) ผูเ้รยีนมโีอกาสสะท้อนการเรยีนรู ้นำเสนอความสำเรจ็ หรืออธบิายข้อผิดพลาด
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  

4) แสดงให้เหน็ถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ในการกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจูงใจ 
ในการเรียนรู ้  

5) แสดงให้เหน็ถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผูเ้รยีนเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 



- 234 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถงึการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงใหเ้ห็นถงึการรเิริม่ใช้วิธีการใหม่ ๆ  ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถงึการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการปรับปรุงการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู ้  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนา 

การเรียนรู้ของผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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 4 -    ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมกีารเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรยีนมสี่วนรว่มในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบตัริ่วมกับคร ู
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้

ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนกำกับการเรยีนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถกำกับการเรยีนรู้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มีบนัทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกตอ้งในการคิด หรือการปฏิบัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

- 5 - 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปญัหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งทีเ่รียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบ 

และใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบโครงสรา้ง กิจกรรม

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน 

ที่ส่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/กศน. 

ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณเ์ดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรอืประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 

ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอ ฯลฯ  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 3 - 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ  

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถงึการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู ้  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทยีบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการกำหนดกจิกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏบิัติร่วมกับคร ู
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ 
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจดัการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบและใช้เวลา 

เหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 

 (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/กศน. 

ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 

ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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 3 - ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้ผูเ้รยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู ้  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการกำหนดกจิกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏบิัติร่วมกับครู 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเองอย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          

              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจดัการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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คำชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 

การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  

การประเมินและการให้คะแนน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน) 

1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 

1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 

1.4 การจัดทำ การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยน และสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 

2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา 

ตามองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน ตามข้อ 1 

2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  

หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่แสดงให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน วิทยฐานะ 

ที่ขอรับการประเมิน จำนวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  

2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่แสดงให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

ที่ขอรับการประเมิน จำนวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal 

Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย  
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3. เกณฑ์การตัดสิน 

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 

สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

เลื่อนเป นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นามสกุล.................... ............................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะ................. 
สถานศึกษา........................................... สังกัด................................................. รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... 
อัตราเงินเดือน .......... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน................................................... 
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)   ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน
จากกรรมการแตล่ะคน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75  
 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
1.2 แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรบัเปลี่ยน  
1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
1.4 การจัดทำ การพิมพ์ และรูปเล่ม 

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
        สถานศึกษา และชุมชน  
   2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
        การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
        ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

        (..................................................................) 
ตำแหน่ง.......................................................................  
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 5/ส/ชช 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เร่ือง ..................................................................................................................................... 
 

 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

        1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  

        1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ................................................... 

          1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
       1.4 การจัดทำ การพิมพ์ และรูปเล่ม
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 

    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................. ........................................... 

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
............................................................................................................................. ............................................... 
.......................................................................................................................................... .................................. 

 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง.......................................................................  
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

เลื่อนเป นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นามสกุล.................... ............................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะ................. 
สถานศึกษา........................................... สังกัด................................................. รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... 
อัตราเงินเดือน .......... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน................................................. 
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)   ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน
จากกรรมการแตล่ะคน ไม่ตำ่กว่า
ร้อยละ 80  

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
   1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

1.2 แสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง  
   1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
   1.4 การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ที่อยู่ในฐานข้อมลู (TCI) กลุ่ม 1 หรอื กลุ่ม 2  

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
        สถานศึกษา และชุมชน  
   2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่และ

ขยายผลจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 
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ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เรื่อง ............................................................................................................................. ........................ 
 

 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

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

........................................................................................................................................... ................................. 
        1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง  

การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  

          1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
             1.4 การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2  
............................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 

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

................................................................................... .........................................................................................  
2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่และขยายผลจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
......................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
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