
แบบประเมนิด้านที ่2  ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานการสอน 

ด้านที ่2 ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน) 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

ส่วนที ่1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  (60 คะแนน) 
1. หลกัสูตร 
    (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการจดัท าหลกัสูตร 
อยา่งเป็นระบบ (10 คะแนน) 

 ความสามารถในการจดัท าหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
โดยมีการด าเนินงานครบทุกรายการ  ดงัน้ี 
         1. การวเิคราะห์หลกัสูตร  
         2. การพฒันาหลกัสูตร 
         3. การน าหลกัสูตรไปใช ้
         4. การประเมินหลกัสูตร 
         5. การปรับปรุงหลกัสูตร 
 
ระดับ 4   มีครบทุกรายการ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
               และเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้

ระดับ 3   มีครบทุกรายการ และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
ระดับ 2   มีครบทุกรายการ แต่มีจุดบกพร่อง  
               ไม่สมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ ไม่เกิน 2 รายการ                 
ระดับ 1   มีครบทุกรายการ แต่มีจุดบกพร่อง  
               ไม่สมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ มากกวา่ 2 รายการ 
                 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
      ผลการวเิคราะห์บริบทของชุมชน   
      ตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  
      ค  าอธิบายรายวชิา 
     โครงสร้างราย วชิา/หน่วยการเรียนรู้   
      แนวทางการน าหลกัสูตรไปใช ้  
      การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  
      ค  าสั่ง บนัทึก รายงานการประชุม  
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
    ………………………………….. 
    ………………………………….. 
    ………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

2.แผนการจดัการเรียนรู้ 
   (30 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติั   
 (30 คะแนน) 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติั   
โดยมีคุณภาพ  ดงัน้ี 
           1. สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ผูเ้รียน และบริบทของชุมชน     
           2. มีองคป์ระกอบของแผนครบถว้นสอดคลอ้งกนั 
              และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
           3. มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและถูกตอ้ง 
           4. มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
               การเรียนรู้ และกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการ 
                    ท่ีหลากหลาย           
           5. มีการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ และน าผล 
              จากการบนัทึกมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

ระดับ 4   มีครบทุกรายการ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
               และเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้

ระดับ 3   มีครบทุกรายการ และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
ระดับ 2   มีครบทุกรายการ แต่มีจุดบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ 

               ตามหลกัวชิาการ ไม่เกิน 2 รายการ             
ระดับ 1   มีครบทุกรายการ แต่มีจุดบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ 

               ตามหลกัวชิาการ มากกวา่ 2 รายการ 
              

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
       แผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น   
      สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
      ผลการวเิคราะห์ผูเ้รียน 
      และบริบทของชุมชน 
      เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 
       การบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้  
      และการน าผลจากการบนัทึก 
      มาใชใ้นการพฒันา 
       เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
      ......................................................... 
     .......................................................... 
     .......................................................... 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

3. ส่ือ/    
   นวตักรรม  
  (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ การผลิต/จดัหา 
การน าไปใช ้ การประเมินผล และการพฒันา 
ส่ือ/นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการ 
จดัการเรียนรู้   (10 คะแนน) 

ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ การผลิต/จดัหา  การน าไปใช ้  
การประเมินผล และการพฒันา ส่ือ/นวตักรรมท่ีสอดคลอ้ง 
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้   โดยมีการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
     1. การเลือก/ออกแบบ 

2.  การผลิต/จดัหา 
3.  การน าไปใช ้
4.  การประเมินผล 
5.  การพฒันา 

ระดับ 4   มีครบทุกรายการ สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้        
                ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้              
ระดับ 3   มีครบทุกรายการ สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้          
                และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
ระดับ 2   มีครบทุกรายการ สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้        
                แต่มีจุดบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ 
                ไม่เกิน 2 รายการ             
ระดับ 1   มีครบทุกรายการ สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้          
                แต่มีจุดบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ 
                มากกวา่ 2 รายการ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
       ผลการวิเคราะห์เพื่อเลือก/ออกแบบ    
       ส่ือ/ นวตักรรม   
        แผนการผลิต/จดัหาส่ือ/นวตักรรม   
        ส่ือ/นวตักรรมท่ีผลิต 
        การใชส่ื้อ/นวตักรรม 
         เคร่ืองมือและผลการประเมิน    
       การใชส่ื้อ/นวตักรรมและการพฒันา 
        แผนการจดัการเรียนรู้ 
       เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

     ....................................................... 
    ........................................................ 
   .......................................................... 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

4. แฟ้มสะสมผลงานคดัสรร 
     (10  คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แฟ้มสะสมผลงานคดัสรรท่ีเก่ียวกบั 
ผูเ้รียน  สถานศึกษา ชุมชน                  
และตนเอง   (10  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ระดับ 4  มีแฟ้มสะสมผลงานคดัสรรท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน  
              สถานศึกษา ชุมชน และตนเอง  ครบถว้นทั้ง 4 ดา้น   
               และเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้
ระดับ 3  มีแฟ้มสะสมผลงานคดัสรรท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน  
              สถานศึกษา ชุมชนและตนเอง  ครบถว้น ทั้ง 4 ดา้น 
ระดับ 2  มีแฟ้มสะสมผลงานคดัสรรท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน 
               สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง รวม 3 ดา้น 
ระดับ 1  มีแฟ้มสะสมผลงานคดัสรรท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน  
               สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง รวม 2 ดา้น 

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
      แฟ้มสะสมผลงานคดัสรรและ   
      การสรุปคุณค่าของผลงาน 
      ในดา้นต่าง ๆ 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
     ................................................ 
    ................................................. 
    ................................................. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

ส่วนที ่2 การพฒันาตนเองเพ่ือเพิม่พูนความรู้และทกัษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผดิชอบหรือในงานที่รับผดิชอบ (40 คะแนน) 

1. การศึกษาคน้ควา้ 
      หาความรู้ 
    ดว้ยวธีิการต่างๆ 
   (15 คะแนน) 
 

การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
ท่ีท  าใหเ้กิดความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน  
(15 คะแนน) 
 

ระดับ 4  มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
               4  รายการ ท่ีท  าใหเ้กิดความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน  ดงัน้ี 
            -  การประชุมทางวชิาการ/การอบรม/การสัมมนา  
               รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อปี หรือ 
                การศึกษาต่อ 1 หลกัสูตร 
            -  การศึกษาเอกสารทางวชิาการ 4 เร่ืองต่อปี 
            -  การศึกษาคน้ควา้จากส่ือ/วธีิการอ่ืน ๆ 4 เร่ืองต่อปี  
            -  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ 4 คร้ังต่อปี  

ระดับ 3  มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
               4  รายการ ท่ีท  าใหเ้กิดความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
            -  การประชุมทางวชิาการ/ การอบรม/การสัมมนา  
               รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อปี หรือ 
                การศึกษาต่อ 1 หลกัสูตร 
            -  การศึกษาเอกสารทางวชิาการ 3 เร่ืองต่อปี 
            -  การศึกษาคน้ควา้จากส่ือ/วธีิการอ่ืน ๆ 3 เร่ืองต่อปี  
            -  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ 3  คร้ังต่อปี 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน  

แหล่งขอ้มูล 
     ใบรับรองการผา่นการทดสอบความรู้ 
    จากสถาบนัทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
     วฒิุบตัร/เกียรติบตัร/ใบรับรอง/โล่/รางวลั 
    หลกัฐานการศึกษาต่อ 
     หนงัสือเชิญ ค าสั่ง หนงัสือขอบคุณ ฯลฯ 
     เอกสารทางวชิาการท่ีศึกษา  
      ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง     
    (ระบุ) 
    ................................................ 
    ................................................. 
    ................................................. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ระดับ 2  มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
              4 รายการ  ท่ีท  าใหเ้กิดความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
           -  การประชุมทางวชิาการ/ การอบรม/การสัมมนา  
              รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อปี หรือ 
               การศึกษาต่อ 1 หลกัสูตร 
           -  การศึกษาเอกสารทางวชิาการ  2 เร่ืองต่อปี 
           -  การศึกษาคน้ควา้จากส่ือ/วธีิการอ่ืน ๆ 2 เร่ืองต่อปี  
           -  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ 2 คร้ังต่อปี  

ระดับ 1  มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
               4 รายการ ท่ีท าใหเ้กิดความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
            -  การประชุมทางวชิาการ/การอบรม/การสัมมนา  
               รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อปี หรือ 
               การศึกษาต่อ 1 หลกัสูตร 
            -  การศึกษาเอกสารทางวชิาการ 1 เร่ืองต่อปี 
            -  การศึกษาคน้ควา้จากส่ือ/วิธีการอ่ืน ๆ 1  เร่ืองต่อปี  
            -  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ 1 คร้ังต่อปี 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

2.  การประมวลความรู้ 
    เก่ียวกบัการพฒันา 
    วชิาการและวชิาชีพ  
    และการน าไปใช ้ 
    ในการจดัการเรียน 
     การสอน 
    (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประมวลความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวชิาการ 
และวชิาชีพ  และการน าไปใช ้
ในการจดัการเรียนการสอน (20 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีการประมวลความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวชิาการ 
               และวชิาชีพ เป็นเอกสารทางวชิาการ และน าไปใช ้
               ในการจดัการเรียนการสอน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
                6  เร่ืองต่อปี                 
ระดับ 3  มีการประมวลความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวชิาการ 
               และวชิาชีพ เป็นเอกสารทางวชิาการ และน าไปใช ้
               ในการจดัการเรียนการสอน จ านวน 5  เร่ืองต่อปี                               
ระดับ 2  มีการประมวลความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวชิาการ 
               และวชิาชีพ เป็นเอกสารทางวชิาการ และน าไปใช ้
               ในการจดัการเรียนการสอน จ านวน 4  เร่ืองต่อปี                 
ระดับ 1  มีการประมวลความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวชิาการ 
               และวชิาชีพ เป็นเอกสารทางวชิาการ และน าไปใช ้
              ในการจดัการเรียนการสอน จ านวน 3 เร่ืองต่อปี 
                 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
     เอกสารทางวชิาการท่ีจดัท าข้ึน  
     บนัทึกร่องรอยการใชเ้อกสาร 
     ทางวชิาการท่ีจดัท าข้ึนในการ 
     จดัการเรียนการสอน 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
    ................................................ 
    ................................................. 
    ................................................. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 3.  การใหบ้ริการ     
       ทางวชิาการ  
       และวชิาชีพ  
       (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ  
(5 คะแนน) 
 

ระดับ 4  มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพโดยการ 
               เป็นวทิยากร/การเผยแพร่เอกสาร/ส่ือ/นวตักรรม/ 
               การใหค้วามร่วมมือดา้นวชิาการและวชิาชีพ  
               แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวนไม่นอ้ยกวา่  5  เร่ืองต่อปี 
ระดับ 3  มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพโดยการ 
               เป็นวทิยากร/การเผยแพร่เอกสาร/ส่ือ/นวตักรรม/ 
               การใหค้วามร่วมมือดา้นวชิาการและวชิาชีพ  
               แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 4  เร่ืองต่อปี               
ระดับ 2  มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพโดยการ 
               เป็นวทิยากร/การเผยแพร่เอกสาร/ส่ือ/นวตักรรม/ 
               การใหค้วามร่วมมือดา้นวชิาการและวชิาชีพ  
               แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 3  เร่ืองต่อปี               
ระดับ 1  มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพโดยการ 
               เป็นวทิยากร/การเผยแพร่เอกสาร/ส่ือ/นวตักรรม/ 
               การใหค้วามร่วมมือดา้นวชิาการและวชิาชีพ  
               แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน  2  เร่ืองต่อปี               

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล 
       หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร  
       หนงัสือขอบคุณหรือเกียรติบตัร 
      จากหน่วยงานท่ีเชิญ 
       บนัทึกการใหก้ารเผยแพร่/ 
      การบริการเอกสาร/ส่ือ/นวตักรรม   
       หลกัฐานการใหค้วามร่วมมือ 
      ดา้นวชิาการและวชิาชีพ     
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
      ................................................ 
     ................................................. 
    ................................................. 
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                                                     (ลงช่ือ)......................................................กรรมการผูป้ระเมิน                                                                                              
                                                               (..................................................) 
                                                     ต าแหน่ง..................................................... 
                                                    วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 


