แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ของ
นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การบริหารและจัดการศึกษามีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมและการบริการ
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ คือ ครู ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 2
ส่วน ได้แก่ คุณภาพของครู และคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล ครูที่ดีต้องมีความรัก
ศรัทธาในอาชีพ เมตตาเอาใจใส่ผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชน
ได้ ดี และสิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ครู ต้ อ งมี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้
ความสาคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก ครูต้องมีความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ ครูมืออาชีพต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงจะสามารถพัฒนา
กิจกรรม วิธีการตลอดจนสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอนเพื่อบรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการ
เรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง หมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ มีทั ก ษะในการด ารงชี วิ ต มี บุ ค ลิ กลั ก ษณะและพฤติก รรมที่ พึง ประสงค์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น พร้ อ มที่ จ ะ
เจริญเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและประเทศชาติในอนาคต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นความสาคัญในการพัฒนาครู ได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาครู
ร้อยละ 100 ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และได้จัดทาแบบ
บันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาสาหรับครูทุกคน ซึ่งประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของครู
ผลงานรางวัลที่ได้รับ งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง และ
ตอนที่ 2 การประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของครูทั้ง 9 ตัวชี้วัด และหวังว่าเอกสารนี้ จะเป็นแนวทางให้ครูทุก
คนได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้เรียน

(นายธีระพงศ์ นิยมทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คาชี้แจง
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรอกข้อมูลพื้นฐาน ในแบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ในรอบปีที่รายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ให้ครูกรอกระดับคุณภาพตามรายการข้อ 1- ข้อ9 โดยแต่ละข้อให้กรอก
ระดับคุณภาพ 1 ถึง 5 ดังนี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
5
ดีเยี่ยม
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ปรับปรุง
ตัวอย่างการกรอกการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ข้อ
รายการ
เอกสารหลักฐาน
5 4 3 2 1
มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
1 ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
5
1.1
4
1.2
5
1.3
4
1.4
10 8
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
18
รวมคะแนนข้อ 1
การแปลผล
ดีเยี่ยม
การแปลผลรายข้อ ตรวจตามการแปลผลของแต่ละข้อ ซึ่งอยู่ในท้ายตารางการแปลผล

เมื่อประเมินผลรายข้อ ครบทั้ง 9 ข้อแล้วให้สรุปผลการประเมินในหน้า 13
ตัวอย่างการสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 7
ข้อ
1

9

รายการ
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
ผลรวมคะแนน
การแปลผล

รวม
คะแนน
18

14
38

แปลผล
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

การแปลผลข้อ 1-9 ตรวจตามการแปลผลของในหน้า 13 ซึ่งอยู่ในท้ายตารางการแปลผล
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. ครูจัดทาเอกสารเป็นรูปเล่มนาส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนาส่งหัวหน้ามาตรฐานที่ 7 สรุปผล
การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลรายตัวบ่งชี้
2. หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 สรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลรายตัวบ่งชี้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูทั้งโรงเรียน
3. หัวหน้ามาตรฐานที่7 นาเสนอข้อมูลรายงานต่อครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน และจัดทารายงาน
ประจาปี

แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
1.ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ อ นางสาวปาณิ ศ า เศรษฐศุ ภ กู ล ต าแหน่ ง ครู เลขที่ ต าแหน่ ง 10067 วิ ท ยฐานะ ช านาญการ
ขั้น 24,440 บาท เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท วุฒิทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2519
ปั จ จุ บั น อายุ 38 ปี ที่อยู่ ปั จ จุ บั น ลุ มพินีวิล ล์ ลาซาล-แบริ่ง ถนน ลาซาล แขวงบางนา แขวง/เขต บางนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
เริ่ มรั บ ราชการ เมื่อ วัน ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ตาแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรีย น
นาคนาว าอุ ป ถั ม ภ์ เขตสวนหลว ง จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร รวมประสบการณ์ ก ารสอน 11 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา
วิชาเอก
วัน เดือน ปี ที่จบ
บริหารการศึกษา
3 มิถุนายน 2554
คอมพิวเตอร์ศึกษา
22 มีนาคม 2542

ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาที่สอน
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง23103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนคาบ/สัปดาห์ 16
วิช า การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหั ส วิช า ง33103 ระดับชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 6 จานวนคาบ/สั ปดาห์ 2
วิ ช า กิ จ กรรมชุ ม นุ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี รหั ส วิ ช า ก23971 ระดั บ ชั้ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
จานวนคาบ/สัปดาห์ 1
วิชา แอนิเมชั่น 2 รหัสวิชา ง32246 ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวนคาบ/สัปดาห์ 2
วิชา จริยธรรม ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนคาบ/สัปดาห์ 1
วิชา โครงงาน รหัสวิชา cp20202 ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 จานวนคาบ/สัปดาห์ 1
ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 14 จานวนนักเรียน 47 คน
ทาหน้าที่พิเศษ
1. หัวหน้างานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
2. ดูแลพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่ ธนาคารโรงเรียน
4. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน และวันหยุดราชการ
5. หัวหน้ากรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มาตรฐานที่ 13 ด้านการสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
6. และงานอื่นๆตามคาสั่งของโรงเรียน

หน้า 2

2. การประชุม/อบรม/สัมมนา ในรอบปีที่รายงาน
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายการประชุม/อบรม/สัมมนา

หน่วยงานที่จัด

1

9-10 ตุลาคม
2556

ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในการจัดทา
โครงการและจัดสรร งบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2557

2

11-12 ตุลาคม
2556

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
ณ โรงแรม ทาวน์ อิน
ทาวน์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

3

4
5

6

7

8
9

23-25 ตุลาคม
2556

โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
อบรมพัฒนาบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน การ
ควบคุมภายใน วินัยและ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการครู

ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ

อบรม โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การ
ณ ห้องประชุม
28 ตุลาคม 2556 เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
โรงเรียนเตรียม
สถานศึกษา (การบริหารความเสี่ยง)
อุดมศึกษาพัฒนาการ
ประชุมการบริหารจัดการ
ณ ห้องประชุม
4 พฤศจิกายน
"รางวัลคุณภาพแห่งชาติ"
โรงเรียนเตรียม
2556
(Thailand Qulity Award:TQA )
อุดมศึกษาพัฒนาการ
30 เมษายน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบ
โรงเรียนเตรียม
2557 –
บริหาร นิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารและ อุดมศึกษาพัฒนาการ
1 พฤษภาคม
จัดการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ ณ โรงแรม ทาวน์ อิน
2557
บริหารตามระบบ PDCA
ทาวน์ กรุงเทพฯ
อบรม การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการ
ณ ห้องประชุม
12 พฤษภาคม
พิเศษ และทักษะที่จาเป็นในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเตรียม
2557
สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ)
อุดมศึกษาพัฒนาการ
ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ตาม
โรงเรียนเตรียม
17 มิถุนายน
พระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี และ
อุดมศึกษาพัฒนาการ
2557
โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัด
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28 กรกฎาคม ประชุมการนิเทศภายใน การเขียนโครงการ / ณ ห้องประชุม
2557
กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุฯภาพการศึกษา
โรงเรียนเตรียม
ประจาปี 2557
อุดมศึกษาพัฒนาการ
การตรวจสอบ PDCA

จานวน
ชั่วโมง
16

30

24

4
4

16

4

8

4

ครั้งที่
10

11

จานวน
ชั่วโมง

วัน/เดือน/ปี

รายการประชุม/อบรม/สัมมนา

หน่วยงานที่จัด

4 สิงหาคม
2557

ประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมครูสู่
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สหวิทยาเขต ศรีนครินทร์

ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
29-30
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการ
ณ ห้องประชุม
สิงหาคม 2557
ควบคุมภายใน ประจาปี 2557
ริมบึงสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

6

6

3. ผลงานรางวัลที่ได้รับ ในรอบปีที่รายงาน
ครั้งที่
1

2

3

4

ผลงานรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.4 - ม.6 ในงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2557
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับ ม.1 - ม.3 ในงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2557
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.1 - ม.3 ในงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
ระดับ ม.4 - ม.6 ในงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2556

หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 3

4. งานวิจัยที่ทา ในรอบปีที่รายงาน
ภาคเรียนที่

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ร่วมกับ
CSS3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1

วัตถุประสงค์(โดยย่อ)
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
สร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ร่วมกับ
CSS3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การสร้างเว็บไซต์ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
ด้วยภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. สื่อการเรียนการสอนที่ผลิต ในรอบปีที่รายงาน
ที่

ชื่อสื่อการเรียนการสอน

1

บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน้า 4

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานที่ 7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ข้อ
1
1.1
1.2

1.3

1.4

รายการ

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ
5
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
5
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจน
วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
5
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพัฒนาการ
คุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
15
รวมคะแนนข้อ 1
การแปลผล

การแปลผลข้อ 1

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

เอกสารหลักฐาน

4
4
19
ดีเยี่ยม

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

17-20
13-16
9-12
5-8
1-4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน้า 5

ข้อ

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

รายการ

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
2 ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดทา
2.1 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
นาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่แตกต่างกัน จัดกิจกรรมที่เป็น
2.2 แบบอย่างที่ดีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และ
สามารถชี้แนะ ให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
2.3

มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้น
ที่สูงขึ้น
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
รวมคะแนนข้อ 2
การแปลผล

การแปลผลข้อ 2

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

4

5

4
5

8
13
ดีเยี่ยม

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
1-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เอกสารหลักฐาน

หน้า 6

ข้อ
3

3.1

3.2
3.3

รายการ
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธี
สอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้
จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของผู้เรียนตามระดับความสามารถ
และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
รวมคะแนนข้อ 3
การแปลผล

การแปลผลข้อ 3

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

4

5
5

10 4
14
ดีเยี่ยม
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
1-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เอกสารหลักฐาน

หน้า 7

ข้อ
4

4.1

4.2
4.3

รายการ

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

เอกสารหลักฐาน

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้
สารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ
5
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
บริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผน
จัดทา จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
และนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
นาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน 5
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
4
โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
10 4
รวมคะแนนข้อ 4
14
การแปลผล
ดีเยี่ยม

การแปลผลข้อ 4

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
1-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน้า 8

ข้อ

รายการ

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
5 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน
ที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
5.1
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดเก็บ
เครื่องมืออย่างเป็นระบบ

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

เอกสารหลักฐาน

5

วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วย
4
5.2 วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและตัดสินผล
การเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
5 4
รวมคะแนนข้อ 5
9
การแปลผล
ดีเยี่ยม
การแปลผลข้อ 5

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

9-10
7-8
5-6
3-4
1-2

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน้า 9
ข้อ
6

6.1

6.2
6.3

รายการ

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือ
5
ผู้เรียนรายบุคคล โดยให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งให้คาแนะนาชี้แนะแก่
ผู้อื่นได้
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแล 5
ช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน
รายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครอง
4
ทราบ
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
10 4
รวมคะแนนข้อ 6
14
การแปลผล
ดีเยี่ยม

การแปลผลข้อ 6

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
1-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เอกสารหลักฐาน

หน้า 10

ข้อ
7
7.1
7.2

7.3

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

รายการ
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมี
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่องใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบผลงานเป็น
แบบอย่างที่ดีและสามารถให้คาแนะนา ชี้แนะ
แก่ผู้อื่นได้
นาผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และ
หรือพัฒนาผู้เรียน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และมีการแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียนโดย
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
รวมคะแนนข้อ 7
การแปลผล

การแปลผลข้อ 7

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

เอกสารหลักฐาน

5
5

5

15

15
ดีเยี่ยม

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
1-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน้า 11

ข้อ
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

รายการ

5

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนิน
ชีวิต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา
การมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
การร่วมปกป้องและรักษาชื่อเสียงของ
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
รวมคะแนนข้อ 8
การแปลผล

การแปลผลข้อ 8

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

5
5
5
5
5
5
5
5
40
40
ดีเยี่ยม

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

33-40
25-32
17-24
9-16
1-8

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เอกสารหลักฐาน

หน้า 12

ข้อ

รายการ

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
ปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมาย 5
9.1
ครบตามเวลาที่กาหนดร้อยละ ๑๐๐
มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการ
4
สอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
หลักสูตรกาหนด ปรับปรุงและพัฒนาการ
9.2
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ
หรือแบบอย่างที่ดี สามารถให้คาชี้แนะ แนะนา
แก่ผู้อื่นได้
ส่งเสริมผู้เรียนจนได้รับรางวัลระดับสานักงาน 5
9.3
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
ผลรวมคะแนนแต่ละระดับคุณภาพ
10 4
รวมคะแนนข้อ 9
14
การแปลผล
ดีเยี่ยม
9

การแปลผลข้อ 9

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน
ผลรวมคะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
1-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เอกสารหลักฐาน

หน้า 13
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 7
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวม
คะแนน

รายการ
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
ผลรวมคะแนน
การแปลผล

การแปลผลข้อ 1-9

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

ผลรวมคะแนน 129-160
ผลรวมคะแนน 97-128
ผลรวมคะแนน
65-96
ผลรวมคะแนน
33-64
ผลรวมคะแนน
1-32

แปลผล
ดีเยี่ยม

19

ดีเยี่ยม

13

ดีเยี่ยม

14

ดีเยี่ยม

14

ดีเยี่ยม

9

ดีเยี่ยม

14

ดีเยี่ยม

15
40
14
152

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

