
แนวทางจัดเกบ็เอกสารตาม ว21 สําหรับประเมนิเลื�อนวทิยฐานะ และประเมนิ
รายปี

แนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเกบ็เอกสารเพื�อรับประเมนิการประเมนิ ตามแนวทาง ว21 ก.ค.ศ.ไดกํ้าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารใหข้า้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ตําแหน่งคร ูมวีทิยฐานะ และเลื�อนวทิยฐานะดงัตอ่ไปนี�

แบบคาํขอมวีทิยาฐานะหรอืเลื�อนวทิยาฐานะ (วฐ.1) ตอ้งการขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี�

1. ขอ้มลูทั�วไป
2. วชิา/สาขา/กลุม่สาระการเรยีนรูท้ี�ทําการสอน
3. วทิยฐานะที�ขอ
4. คณุสมบตัขิองผูข้อ

4.1 การดํารงตําแหน่งปัจจบุนั
4.2 จํานวนชั�วโมงการปฏบิตังิาน ยอ้นหลงั 5 ปี ตดิตอ่กนั นับถงึวนัที�ยื�นคําขอ
4.3 การมวีนัิย คณุธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ยอ้มหลงั 5 ปี นับถงึวนัที�ยื�นคําขอ
4.4 การพัฒนา ยอ้นหลงั 5 ปี นับถงึวนัที�ยื�นคําขอ
4.5 ผลการประเมนิผลงานที�เกดิจากการปฏบิตัหินา้ที�ในตําแหน่งและวทิยฐานะที�ดํารงอยู ่ยอ้นหลงั 5 ปีการศกึษาตดิตอ่กนั นับถงึวนัที�ส ิ�นสดุปีการศกึษากอ่นวนัที�
ยื�นคําขอ

แนวทางจดัเก็บเอกสารแนบ วฐ.1

กพ.7
คําสั�งแตง่ตั �งกรรมการประเมนิ วทิยฐานะ
ตารางสอน
คําสั�งมอบหมายงานประจําปี
วฒุกิารศกึษา
วฒุบิตัร อบรมคปูองพัฒนาครู
ผลงานในระดบัตา่งๆ

แนวทางจดัเก็บเอกสารแนบ 3 ดา้น 13 ตวัชี�วดั ตามแบบรายงานผลงาน ที�เกดิจากการปฏบิตัหินา้ที�
ตาํแหนง่คร ู(รายปีการศกึษา) (วฐ.2)

ดา้นที� 1 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน
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การจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ การจัดทําหลกัสตูร และหรอืพัฒนาหลกัสตูร เพื�อพัฒนาผูเ้รยีนให ้เป็นคนด ีคนเกง่ มปัีญญา มศีกัยภาพ ในการศกึษาตอ่และ
ประกอบอาชพีตามมาตรฐาน ตวัชี�วดั สมรรถนะ สําคญั และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา โดยจัดการเรยีนการรูด้ว้ย วธิกีาร รปูแบบที� หลายหลาย
และเหมาะสมเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตั ิมจํีานวน 8 ตวัชี�วดั มรีายละเอยีด ดงันี�

ตวัชี�วดัที� 1.1 การสรา้งและหรอืพฒันาหลกัสตูร
การสรา้งและหรอืพฒันาหลกัสตูร หมายถงึ การจัดทําและหรอืพัฒนาหลกัสตูรรายวชิาหรอืสาระ
การเรยีนรูท้ี�รับผดิชอบ โดยมกีารวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี�วดั เพื�อจัดทําคําอธบิายรายวชิา
หน่วยการเรยีนรูร้วมทั �งมกีารประเมนิความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัขี�วดัหรอืผลการเรยีนรู ้
ตอ้งมหีลกัฐาน และรอ่งรอย เชน่
1) หลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรู/้รายวชิาที�สอน
2) หน่วยการเรยีนรูข้องรายวชิาที�สอน
3) หลกัฐานการประเมนิผล การใชห้ลกัสตูรกลุม่สาระ การเรยีนรู/้รายวชิาที�สอน
4) วฒุบิตัร เกยีตบิตัร โล ่คําสั�ง หรอือื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่



เอกสารหลกัสตูรโรงเรยีน รวมถงึรายวชิาที�สอน
เอกสารคําสั�งพัฒนาโรงเรยีน และเอกสารการวเิคราะหห์ลกัสตูร
เอกสารแบบประเมนิหลกัสตูร
เอกสารแผนการสอน
เอกสารการนเิทศการสอน รวมถงึนเิทศแผนการสอน

ตวัชี�วดัที�1.2 การจดัการเรยีนรู ้
การจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การจัดกจิกรรม เพื�อพัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ คณุลกัษณะตาม
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี�วดั สมรรถนะสําคญั และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยจัดการเรยีนรูท้ี�เนน้ผูเ้รยีน
เป็นสําคญั ใหเ้รยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตั ิสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาตแิละเต็มตาม
ศกัยภาพ โดยคํานงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล

ตวัชี�วดัที� 1.2.1 การออกแบบหนว่ยการเรยีนรู ้
การออกแบบหนว่ยการเรยีนรู ้หมายถงึ การจัดทํา และหรอืพัฒนาหน่วยการเรยีนรูท้ี�สอดคลอ้งกบั
คําอธบิายรายวชิา ธรรมชาตขิองสาระการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน บรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิ�น มี
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตั ิ(Active Learning) โดยเลอืกรปูแบบการจัดการเรยีนรู ้สื�อ นวตักรรม
เทคโนโลย ีแหลง่เรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล เพื�อใหผู้เ้รยีนไดรั้บการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ บรรลตุาม
มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละประเมนิผลหน่วยการเรยีนรู ้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหลง่ขอ้มลู ดงันี�
1) ใบรับรองการผา่นการทดสอบความรูจ้ากสถาบนัทางวชิาการที� ก.ค.ศ.กําหนด
2) วฒุบิตัร, เกยีรตบิตัร, ใบรับรอง, โล,่ รางวลั หรอืหลกัฐานการศกึษาตอ่
3) หนังสอืเชญิ คําสั�ง หนังสอืขอบคณุ ฯลฯ
4) เอกสารทางวชิาการที�ศกึษา
5) ผลการแลกเปลี�ยนเรยีนรูท้างวชิาการ
6) เอกสาร หลกัฐาน อื�น ๆ เพิ�มเตมิที�เกี�ยวขอ้ง
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสารแบบวเิคราะหห์ลกัสตูร
เอกสารหน่วยการเรยีนรูว้ชิาที�สอน
เอกสารแผนการสอน และบนัทกึหลงัสอน
เอกสารนเิทศการสอน และนเิทศแผน
เอกสารแบบบนัทกึการใหคํ้าแนะนํา และแนวทางการใหคํ้าปรกึษา

ตวัชี�วดัที� 1.2.2 การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู/้แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล
(IEP)/แผนการสอนรายบคุคล (IIP)/แผนการจดัประสบการณ ์มคีวามหมาย ดงันี�
จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การกําหนดแนวทางการจัดการเรยีนรูต้ามหน่วยการเรยีนรู ้
เป็นการเตรยีมการสอนหรอืการกําหนดกจิกรรมการเรยีนรูล้ว่งหนา้อยา่งเป็นระบบ และเป็นลายลกัษณอ์กัษร
จดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) หมายถงึ การวเิคราะหค์วามตอ้งการจําเป็นพเิศษ
ทางการศกึษาหรอืการบําบดัฟื�นฟขูองแตล่ะบคุคล โดยอาศยัความรว่มมอืจากผูป้กครอง คร ูผูบ้รหิาร
และสหวชิาชพี เพื�อกําหนดแนวทางการจัดการเรยีนรูท้ี�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจําเป็นพเิศษของแตล่ะ
บคุคล ตลอดจนกําหนดสื�อ สิ�งอํานวยความสะดวก บรกิารและความชว่ยเหลอือื�นใดทางการศกึษาใหเ้ฉพาะ
บคุคลอยา่งเป็นระบบ และเป็นลายลกัษณอ์กัษร
จดัทาํแผนการสอนรายบคุคล (IIP) หมายถงึ การกําหนดแนวทางการจัดการเรยีนรู ้หรอืการ
บําบดัฟื�นฟ ูเป็นการเตรยีมการสอนหรอืการกําหนดกจิกรรมการเรยีนรูห้รอืการบําบดัฟื�นฟไูวล้ว่งหนา้อยา่ง
เป็นระบบ และเป็นลายลกัษณอ์กัษร ตามแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP)
จดัทาํแผนการจดัประสบการณ ์หมายถงึ การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ ์เพื�อสง่เสรมิ
พัฒนาการที�สมดลุทั �ง 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นรา่งกาย อารมณ ์จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ผา่นกจิกรรมการ
เลน่ที�เหมาะสมกบัวยัและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหลง่ขอ้มลู ดงันี�
1) หลกัฐาน รอ่งรอย ที�แสดงถงึการแกปั้ญหา หรอืพัฒนาการเรยีนรู ้หรอืองคค์วามรูใ้หม ่โดยใช ้
กระบวนการวจัิย หรอืการดําเนนิการวจัิย
2) หลกัฐาน รอ่งรอย ที�แสดงถงึการเป็นผูนํ้า หรอืการใหคํ้าแนะนํา
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสารแบบวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบคุคล
เอกสารแผนการสอน และบนัทกึหลงัสอน
เอกสารการศกึษาเป็นรายกรณี (Case Study)
เอกสารแบบบนัทกึการใหคํ้าแนะนํา และแนวทางการใหคํ้าปรกึษา

ตวัชี�วดัที� 1.2.3 กลยทุธใ์นการจดัการเรยีนรู ้
กลยทุธใ์นการจัดการเรยีนรู ้หมายถงึ วธิกีารจัดการเรยีนรูท้ี�แยบยล โดยใชเ้ครื�องมอื รปูแบบ
เทคนคิ และวธิกีารอยา่งหลากหลายที�มปีระสทิธภิาพบรรลตุามมาตรฐานการเรยีนรู ้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหลง่ขอ้มลู ดงันี�
1) แผนการจัดการเรยีนรู ้
2) สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยกีารจัดการเรยีนรู ้และแหลง่เรยีนรู ้
3) หลกัฐานหรอืรอ่งรอยการประเมนิผลการใชก้ลยทุธก์ารจัดการเรยีนรู ้
4) คําสั�ง และรอ่งรอยการเป็นพี�เลี�ยง และใหคํ้าแนะนํา
5) หลกัฐานและรอ่งรอยอื�นๆ เพิ�มเตมิที�เกี�ยวขอ้ง
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสารแผนการสอน และบนัทกึหลงัสอน
เอกสารทะเบยีนการผลติ หรอืการใชส้ื�อ
เอกสารรอ่งรอยการใชส้ื�อการสอน
เอกสารนเิทศการสอน วธิกีารสอน
เอกสารบนัทกึแนะแนวชั �นเรยีน หรอืการโฮมรมู



เอกสารรปูภาพประกอบกจิกรรม

ตวัชี�วดัที� 1.2.4 คณุภาพผูเ้รยีน
คณุภาพผูเ้รยีน หมายถงึ ผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี�ทําใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะ
คณุลกัษณะตามมาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชี�วดัของสาระการเรยีนรู ้มสีมรรถนะสําคญั และคณุลกัษณะอนั
พงึประสงคต์ามหลกัสตูร
ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐานแสดงผลการเรยีนของนักเรยีนรายวชิา/กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ที�ขอรับการประเมนิ
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสาร ปพ.5,6,8 หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
เอกสารตารางวเิคราะหผ์ลการเรยีน

ตวัชี�วดัที� 1.3 การสรา้งและการพฒันา สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหลง่เรยีนรู ้
การสรา้งและการพัฒนา สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหลง่เรยีนรูห้มายถงึ การ
เลอืก คดัสรร ใช ้สรา้ง และพัฒนาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหลง่เรยีนรูเ้พื�อนํามาใชใ้น
การจัดการเรยีนรูท้ี�เหมาะสมกบัผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบัเนื�อหาสาระ มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี�วดั และจดุประสงค์
การเรยีนรู ้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหลง่ขอ้มลู ดงันี�
1) สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหลง่เรยีนรู ้
2) หลกัฐาน รอ่งรอยการประเมนิผล และหรอืปรับปรงุสื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และ
แหลง่เรยีนรู ้
3) หลกัฐาน รอ่งรอยการประเมนิผล การนําสื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหลง่
เรยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานศกึษาที�มบีรบิทใกลเ้คยีง
4) หลกัฐานและรอ่งรอยอื�น ๆ เพิ�มเตมิที�เกี�ยวขอ้ง
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสารทะเบยีนการผลติ หรอืการใชส้ื�อ แหลง่เรยีนรู ้
เอกสารเกยีรตบิตัร
เอกสารแบบประเมนิสื�อ
เอกสารบนัทกึเผยแพร่
เอกสารแบบบนัทกึการใหคํ้าแนะนํา และแนวทางการใหคํ้าปรกึษา

ตวัชี�วดัที� 1.4 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการที�ไดม้าซึ�งขอ้มลูสารสนเทศที�เป็นผลจาก
การจัดการเรยีนรู ้เพื�อปรับปรงุ พัฒนา ตดัสนิผลการเรยีนรู ้ความกา้วหนา้ และพัฒนาการของผูเ้รยีนที�สะทอ้น
ระดบัคณุภาพของผูเ้รยีน โดยใชว้ธิกีาร เครื�องมอืวดัและประเมนิผลที�หลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี�วดั และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหลง่ขอ้มลู ดงันี�
1) แผนการจัดการเรยีนรู ้
2) หลกัฐาน รอ่งรอย ที�แสดงถงึการวเิคราะห ์ตวัชี�วดัหรอืผลการเรยีนรู ้เพื�อวดัและประเมนิผลการ
เรยีนรู ้
3) เครื�องมอืที�ใชใ้นการวดั และประเมนิผลการเรยีนรู ้และเกณฑก์ารใหค้ะแนน
4) ภาระงาน ชิ�นงานของผูเ้รยีน
5) คําสั�ง และรอ่งรอยการเป็นพี�เลี�ยง และใหคํ้าแนะนําดา้นการวดัและประเมนิผล
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
ขอ้สอบ แบบทดสอบ การประเมนิสภาพจรงิ
เครื�องมอืที�ใชว้ดัผลตา่ง ๆ เชน่

1. เอกสารแผนการสอน บนัทกึหลงัสอน
2. เอกสารการประเมนิสภาพจรงิ
3. เอกสารแบบวเิคราะหต์วัชี�วดั
4. เอกสารแสดงชิ�นงานเด็ก
5. เอกสารแสดงแบบวเิคราะหข์อ้สอบ

ตวัชี�วดัที� 1.5 การวจิยัเพื�อพฒันาการเรยีนรู ้
การวจัิยเพื�อพัฒนาการเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการแกปั้ญหา หรอืพัฒนา การจัดการเรยีนรูอ้ยา่ง
เป็นระบบที�สง่ผลตอ่คณุภาพผูเ้รยีนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ
ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหลง่ขอ้มลู ดงันี�
1) หลกัฐาน รอ่งรอย ที�แสดงถงึการแกปั้ญหา หรอืพัฒนาการเรยีนรู ้หรอืองคค์วามรูใ้หม ่โดยใช ้
กระบวนการวจัิย หรอืการดําเนนิการวจัิย
2) หลกัฐาน รอ่งรอย ที�แสดงถงึการเป็นผูนํ้า หรอืการใหคํ้าแนะนําตรวจสอบจากแฟมูเอกสาร
หลกัฐาน การบรหิารจัดการชั �นเรยีน
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่

เอกสารวจัิยในชั �นเรยีน
เอกสารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบคุคล
เอกสารการสอนเสรมิ
เอกสารการศกึษาเป็นรายกรณี (Case Study)

ดา้นที� 2 ดา้นการบรหิารจดัการช ั�นเรยีน

ดา้นการบรหิารจัดการชั �นเรยีน หมายถงึ การจัดกจิกรรม สิ�งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มที�สง่เสรมิ สนับสนุน และชว่ยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ และเป็นผูเ้สรมิแรง
ชี�แนะแนวทางใหผู้เ้รยีนศกึษา แสวงหาความรู ้คดิวเิคราะห ์ปฏบิตั ิและคน้พบคําตอบดว้ยตนเอง มจํีานวน 3
ตวัชี�วดั



ตวัชี�วดัที� 2.1 การบรหิารจดัการช ั�นเรยีน
ดา้นการบรหิารจัดการชั �นเรยีน หมายถงึ การจัดสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศในชั �นเรยีน ที�สง่เสรมิ
และเอื�อตอ่การเรยีนรู ้กระตุน้ความสนใจใฝรุู ้ใฝศุกึษา ตลอดจนสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิ ทกัษะ
ชวีติ ทกัษะการทํางาน และคณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์คา่นยิมที�ดงีาม ปลกูฝังความเป็น
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ สรา้งแรงบนัดาลใจ และเสรมิแรงใหผู้เ้รยีน มคีวามมั�นใจ
ในการพัฒนาตนเองเต็มตามศกัยภาพ มคีวามสขุและมคีวามปลอดภยั
ตรวจสอบจากแฟมูเอกสาร หลกัฐาน การบรหิารจัดการชั �นเรยีน
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่

เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศในชั �นเรยีน มมุสื�อตา่ง ๆ
เอกสารทะเบยีนสื�อ
เอกสารแสดงรปูภาพที�เด็กมสีว่นรว่ม
เอกสารแสดงผลงาน ชิ�นงานนักเรยีน หรอืแฟมูสะสมงานนักเรยีน
สารสนเทศชั �นเรยีน เชน่ การโฮมรมู, การทําความด,ี การจัดบอรด์, ขอ้ตกลงในหอ้งเรยีน,
บอรด์ผลงานเด็ก

ตวัชี�วดัที� 2.2 การจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
การจัดระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน หมายถงึ การดําเนนิการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ
โดยการรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สงัเคราะห ์จัดทํา และใชส้ารสนเทศของผูเ้รยีนจัดทําโครงการ และ
กจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์ดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย เพื�อสง่เสรมิ ปอูงกนั และแกปั้ญหาของผูเ้รยีนรายบคุคล
ตรวจสอบจากแฟมูเอกสาร หลกัฐาน การจัดระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัประวตันัิกเรยีน
เอกสารการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบคุคล
เอกสารเกี�ยวกบัทนุตา่งๆ, การเยี�ยมบา้น, กรณีศกึษา, การคดักรองนักเรยีน,
การแนะแนว, การวจัิย, รวมถงึภาพถา่ยกจิกรรมตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ตวัชี�วดัที� 2.3 การจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศ และเอกสารประจาํช ั�นเรยีนหรอืประจาํวชิา
การจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศ และเอกสารประจาํช ั�นเรยีนหรอืประจาํวชิา หมายถงึ การดําเนนิการ
รวบรวมขอ้มลูของผูเ้รยีนในทกุดา้นที�ผา่นการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์อยา่งเป็นระบบ มคีวามถกูตอ้ง และเป็น
ปัจจบุนั เพื�อเป็นสารสนเทศในการเสรมิสรา้ง และพัฒนาผูเ้รยีนประจําชั �น หรอืประจําวชิาที�รับผดิชอบ
ตรวจสอบจากแฟมูเอกสาร หลกัฐาน การจัดทําขอ้มลูสานสนเทศ และเอกสารประจําชั �น หรอืประจํา
วชิา
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสารชั �นเรยีนตา่งๆ
เอกสารประจําวชิา

ดา้นที� 3 ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี

ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี
การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี หมายถงึ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และวชิาชพีครโูดยมี
แผนการพัฒนาตนเอง และดําเนนิการพัฒนาตนเองตามแผนอยา่งเป็นระบบสอดคลอ้งกบัสภาพการปฏบิตังิาน
ความตอ้งการจําเป็น องคค์วามรูใ้หม ่นโยบาย แผนกลยทุธข์องหน่วยงานการศกึษา หรอืสว่นราชการตน้สงักดั
มกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัในระดบัสถานศกึษา หรอืระดบัเครอืขา่ย หรอืระดบัชาต ิและแสดงบทบาทใน
ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC) ดว้ยความสมัพันธแ์บบ
กลัยาณมติรที�มวีสิยัทศัน ์คณุคา่ เปาูหมาย และภารกจิรว่มกนั ซึ�งสง่ผลตอ่คณุภาพผูเ้รยีน เพื�อใหเ้กดิเป็น
วฒันธรรมองคก์ร และสรา้งนวตักรรมจากการเขา้รว่มในชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี มจํีานวน 2 ตวัชี�วดั

ตวัชี�วดัที� 3.1 การพฒันาตนเอง
การพฒันาตนเอง หมายถงึ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครรูายบคุคล โดยมแีผนการพัฒนา
ตนเองและดําเนนิการตามแผนอยา่งเป็นระบบ และตอ่เนื�องสอดคลอ้งกบัสภาพการปฏบิตังิาน ความตอ้งการ
จําเป็น องคค์วามรูใ้หม ่หรอืตามนโยบาย หรอืแผนกลยทุธข์องหน่วยงานการศกึษา หรอืสว่นราชการตน้สงักดั
โดยนําความรู ้ความสารถ ทกัษะที�ไดจ้ากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวตักรรมการจัดการเรยีนรูท้ี�สง่ผลตอ่
คณุภาพผูเ้รยีน
ตรวจสอบจากแฟมูเอกสารแสดงหลกัฐาน และรอ่งรอย โดยตรวจสอบจากแฟมูเอกสาร หลกัฐาน
การพัฒนาตนเอง
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่



เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
เอกสารรวบรวมเกยีรตบิตัร
เอกสารบนัทกึการศกึษาเอกสารวชิาการ
เอกสารบนัทกึการคน้ควา้
เอกสารการทบทวนหลงัปฏบิตังิาน (After Action Review: AAR)
เอกสารชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(Professional Learning Community : PLC)
เอกสารการเผยแพรผ่ลงาน และหนังสอืขอบคณุตา่งๆ

ตวัชี�วดัที� 3.2 การพฒันาวชิาชพี
การพฒันาวชิาชพี หมายถงึ กระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ูโดยการมสีว่นรว่มแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
รว่มกนัในระดบัสถานศกึษา หรอืระดบัเครอืขา่ย หรอืระดบัชาต ิและแสดงบทบาทในชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (Professional Learning Community : PLC) ดว้ยความสมัพันธแ์บบกลัยาณมติร มวีสิยัทศัน์
คณุคา่ เปาูหมาย และภารกจิรว่มกนั เพื�อใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร และสรา้งนวตักรรมจากการเขา้รว่มใน
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี โดยนําความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ที�ไดจ้ากการพัฒนาวชิาชพีมาพัฒนา
นวตักรรมการจัดการเรยีนรูท้ี�สง่ผลตอ่คณุภาพผูเ้รยีน
ตรวจสอบจากแฟมูแสดงหลกัฐาน และรอ่งรอย โดยตรวจสอบจากแฟมูเอกสาร หลกัฐาน การพัฒนา
ตนเอง
ตวัอยา่งแนวทางการเตรยีมความพรอ้มในการเก็บเอกสาร เชน่
เอกสารแบบบนัทกึ PLC
เอกสารแบบฝึกตา่งๆ หรอืใบงาน และอื�น ๆ
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