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ตอนที่ 1 บทนํา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดและศักยภาพ
ของบุคคลในด้านความมีเหตุผล ความมีระบบและเป็ นระเบียบ การสื่ อสาร การเลือกสรร
สารสนเทศและการกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
ของทุกคน รวมทั้งยังใช้เป็ นเครื่ องมือสร้างเสริ มทักษะเพื่อการศึกษาศาสตร์ อื่น ๆ อีกด้วย
มาตรการที่จาํ เป็ นประการหนึ่งต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามเป้ าหมายที่ วางไว้ คื อ การพัฒนาคุ ณภาพของครู ด้า นความรู้ แ ละ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ให้ได้มาตรฐานตามนโยบายการจัดการศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า งทั ด เที ย มกั บ นานาประเทศและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล

เป้ าหมายในการจัดทํามาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การจัดทํามาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเป้ าหมาย เพื่อให้
(1) ครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้มีแนวทางการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาผลงานให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล
(2) สถานศึกษาได้ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินและพัฒนาครู วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีความรู ้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กาํ หนด
(3) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ได้มีแนวทางในการประเมินและพัฒนาครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
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ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

สาระสํ าคัญของมาตรฐาน
มาตรฐานครู วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีฉ บับ นี้ พัฒ นามาจากมาตรฐานครู
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์รายการที่จาํ เป็ น
ต้องประเมิน กําหนดคุณลักษณะและตัวชี้ บ่งโดยการเทียบเคียงกับกรอบการประเมิน
สมรรถภาพของครู ที่เป็ นพื้นฐานสําคัญและจําเป็ นสําหรับสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อต้องการ
ให้ค รู วิท ยาศาสตร์ มี ความรู ้ ความสามารถทัดเที ยมกับนานาประเทศและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
มาตรฐานครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มุ่ ง เน้ นให้ ค รู มี แ นวทางและมี
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนที่พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด ความรู้ ความคิ ด
ทักษะกระบวนการเรี ยนรู้ เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ ตาม
มาตรฐานได้ อย่ างสอดคล้ องกับสั งคมไทยและทัดเทียมกับนานาประเทศ
ผลการประเมินครู ตามมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแสดงให้เห็น
ถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ทั้งด้านผลผลิต ด้านกระบวนการและด้านปั จจัยนําเข้า
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อช่วยให้สถานศึกษาได้รับรู้จุดเด่น จุดด้อย และ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการพัฒนาบุคลากร
ผูม้ ี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ตามมาตรฐานครู วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
จะต้องมีความรู ้และความเข้าใจในสาระสําคัญ ดังนี้
(1) มาตรฐานทีใ่ ช้ ประเมินครู ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 10 มาตรฐาน
แต่ละมาตรฐานอยูใ่ นกรอบของคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการแสดงออก
และด้านความสามารถ รวม 40 คุ ณลักษณะ และ 76 ตัวชี้ บ่ง ที่ใช้เป็ นแนวทางเพื่อ
พิจารณาคุณภาพของแต่ละคุณลักษณะ ในการประเมินต้องใช้คุณลักษณะเป็ นตัวกําหนด
เกณฑ์การประเมิน และใช้ตวั ชี้ บ่งเป็ นตัวกําหนดคุณภาพของคุ ณลักษณะ เพื่อช่วยให้
ตรวจสอบและประเมิ นได้ตรงกัน และใช้เป็ นแนวทางใน การปรับปรุ ง แก้ไข หรื อ
พัฒนาตามคุณลักษณะแต่ละด้าน
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณลักษณะของมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ด้าน คือ
คุณลักษณะด้ านความรู้ เป็ นคุณลักษณะที่ครอบคลุมด้านความรู ้ ความ
เข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งการได้เข้าร่ วมประชุ ม อบรม สัมมนา
ศึกษาดู งาน และค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ซึ่ งจะมีผลงาน หลักฐานหรื อ
ร่ องรอยที่สะท้อนถึงความรู ้ ความเข้าใจต่อเรื่ องที่เกี่ยวข้องนั้น
คุณลักษณะด้ านการแสดงออก เป็ นคุณลักษณะที่ครอบคลุมในด้านการ
ปฏิบตั ิจริ ง หรื อการแสดงออกในขณะที่ปฏิบตั ิงานหรื อจัดกิ จกรรม ผลจากการลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งจะแสดงได้ดว้ ยผลงาน หลักฐานหรื อร่ องรอยที่ปรากฏอยูอ่ ย่างชัดเจน
คุณลักษณะด้ านความสามารถ เป็ นคุณลักษณะที่ครอบคลุมสมรรถภาพ
ของการปฏิบตั ิงานและผลงาน หรื อความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอน โดยทัว่ ไปแล้วผลของความสามารถของครู จะปรากฏที่ตวั ผูเ้ รี ยนในลักษณะ
ของผลงานและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจากการเรี ยนการสอน
(2) เกณฑ์ การประเมิน การประเมินมาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามคุ ณ ลัก ษณะทั้ง 3 ด้านดังกล่าว ใช้เกณฑ์การประเมิน 2 ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์และ
ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยผลการประเมินที่ ผ่านเกณฑ์มี 2 ระดับย่อย คื อ ผ่านในระดับดี มาก
และผ่านในระดับดี ส่ วนผลการประเมินที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มี 2 ระดับย่อย คือ พอใช้แต่ตอ้ ง
ปรั บ ปรุ ง และต้องปรั บ ปรุ ง เพื่ อความสะดวกในการบันทึ กลงในแบบบันทึ ก อาจใช้
ตัวเลขแทนได้ เช่ น 4 หมายถึ ง ผ่า นระดับดี มาก, 3 หมายถึ ง ผ่านระดับดี , 2 หมายถึ ง
ไม่ผา่ นระดับพอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง และ 1 หมายถึงไม่ผา่ นระดับต้องปรับปรุ ง
การกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะแต่ละด้านขึ้นอยูก่ บั ประเภท
ของการปฏิบตั ิงานและผลงานที่นาํ มาประเมิน โดยมีแนวทางการสร้างเกณฑ์การประเมิน
ที่จะแนะนํา ดังนี้
2.1) เกณฑ์ ด้านปริมาณ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการประเมินสามารถกําหนด
จํานวนผลงาน ชิ้นงาน กิ จกรรม งานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ขึ้นได้เองตามความพร้ อม ศักยภาพ หรื อบริ บทการจัดการเรี ยนการสอน ประเภทของ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้บ่งของคุณลักษณะทุกข้อของทั้ง 10 มาตรฐาน ได้แนะนําไว้อยู่
ในตอนที่ 2
มาตรฐาน
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2.2) เกณฑ์ ด้านคุณภาพ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอน
มีอยูห่ ลากหลายประเภท การกําหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพสําหรับผลงานแต่ละประเภทจะ
แตกต่างกันในรายละเอียด จึงจําเป็ นต้องวิเคราะห์ผลงานตามมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และใช้ต ัว ชี้ บ่ ง ของคุ ณ ลัก ษณะตามมาตรฐานมาเป็ นแนวทางใน
การกําหนดรายการประเมินเพื่อให้ผูป้ ระเมินได้พิจารณาตรงกัน ส่ วนการสร้างเกณฑ์
การประเมินตามรายการประเมินผลงานต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
การสร้างเกณฑ์ดา้ นคุณภาพมีรูปแบบ ดังนี้
เกณฑ์ การประเมินแบบภาพรวม เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินคุณภาพ
ในภาพรวมจากงานทุกชิ้นโดยไม่ตอ้ งเน้นในรายละเอียดของผลงานแต่ละชิ้น เป้ าหมาย
เพื่อให้ได้ผลสรุ ปของการประเมินมาตรฐานแต่ละด้าน
เกณฑ์ การประเมินแยกตามประเภทของผลงาน เป็ นเกณฑ์ที่ใช้
เพื่อประเมินผลงานแต่ละชิ้นหรื อแต่ละส่ วน ผลการประเมินจะช่วยให้เข้าใจจุดเด่นหรื อ
จุดด้อยของผลงานเหล่านั้น เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขหรื อให้คาํ แนะนําต่อไป รวมทั้งยัง
สามารถนําผลการประเมินมาสรุ ปรวม เพื่อแสดงคุณภาพของมาตรฐานแต่ละด้านได้ดว้ ย
ตัว อย่า งของหลัก ฐานร่ อ งรอยที่ ใ ช้สาํ หรั บ การประเมิ น ตาม
มาตรฐานครู เช่น
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ กําหนดการสอนหรื อโครงการสอน
2) ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
3) รายงานการปฏิบตั ิงาน หรื อบันทึกการปฏิบตั ิงาน
4) แฟ้ มสะสมงาน
5) คู่มือการปฏิบตั ิงานของครู
6) แผนปฏิบตั ิงานของครู
7) ผลงานของนักเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
8) งานวิจยั ในชั้นเรี ยน หรื องานที่ทาํ อย่างเป็ นระบบเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้
9) การจัดการและการใช้ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ห้องเรี ยน
และบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ฯลฯ
4
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นอกจากนี้ผลงานลักษณะอื่น ๆ ของครู ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงาน และมี
ผลต่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้สามารถใช้เป็ นหลักฐานหรื อร่ องรอยในการประเมิน
ได้เช่นกัน ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงด้วยว่าสาระในผลงานที่เลือกมาประเมินนั้น จะต้องสะท้อนถึง
ระดับตามตัวชี้ บ่งของคุณลักษณะที่อยูใ่ นมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง
ชัดเจนด้วย
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการประเมินตามมาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินด้านปริ มาณและด้านคุณภาพขึ้นเองตามความพร้อมและ
ศักยภาพของสถานศึ กษา และสร้ างแบบบันทึ กผลการประเมิ นที่ สามารถนํา ไปใช้ไ ด้
สะดวกและมี ความชัดเจนเพียงพอที่ ผูป้ ระเมิน ครู ผูร้ ับการประเมิน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
สามารถเข้าใจได้ตรงกัน ในบางกรณี ที่หลักฐานหรื อร่ องรอยจากผลงานของครู แต่ละชิ้น
ไม่ครอบคลุ มทั้ง 10 มาตรฐาน ก่ อนการประเมินผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาว่าผลงาน
แต่ ล ะชิ้ นเข้า กับ มาตรฐานใดบ้า ง และใช้เป็ นผลงานเพื่อประเมิ นในบางมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น หากผลงานส่ วนใหญ่ขาดมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งไป ผูป้ ระเมินควร
ให้คาํ แนะนําไว้ดว้ ย ในที่น้ ี มาตรฐานที่สาํ คัญและจําเป็ น คือ มาตรฐานที่ 1 และ 2 ถ้าไม่ผา่ น
ทั้งสองมาตรฐานนี้ จะถือว่าไม่ผา่ นการประเมินมาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สําหรับเกณฑ์การประเมินที่กาํ หนดไว้เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐาน
ครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ งผูม้ ี ส่ ว นร่ ว มกับ การประเมิ น จะใช้เ ป็ นแนวทาง
ประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพของคุณลักษณะแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะด้ านความรู้
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(สามารถใช้เป็ นแบบอย่างให้แก่ผอู ้ ื่นได้)

เกณฑ์ ด้านความรู้
มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่สะท้อน
ถึ ง การมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจต่ อ เรื่ องที่
เกี่ยวข้องครบตามที่กําหนด และผลการ
ปฏิบตั ิงานหรื อผลงานมีคุณภาพสู งมาก

ดี
(ยังต้องมีการพัฒนาในบางด้าน และ
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่สะท้อน
ถึ ง การมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจต่ อ เรื่ องที่
เกี่ยวข้องครบตามที่กําหนด การปฏิบตั ิงาน
หรื อผลงานมีคุณภาพสู ง แต่ยงั สามารถ
พัฒนาคุณภาพให้สูงมากยิง่ ขึ้นอีกได้

พอใช้ แต่ ต้องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องพัฒนาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้น แต่มีศกั ยภาพเพียงพอที่สามารถ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่สะท้อน
ถึ ง การมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจต่ อ เรื่ องที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค ร บ ต า ม ที่ กํ า ห น ด แ ต่ ก า ร
ปฏิบตั ิงานและผลงานมีคุณภาพตํ่า

ต้ องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หรื อในขณะที่
พัฒนาผลงานจะต้องอยูภ่ ายใต้การนิ เทศ
อย่างใกล้ชิด)

มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่สะท้อน
ถึ ง การมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจต่ อ เรื่ องที่
เกี่ ย วข้อ งตามที่กํ า หนดได้ เ พีย งบางส่ วน
หรื อ เป็ นเพี ย งส่ วนน้ อ ย และผลงานมี
คุณภาพตํ่า
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะด้ านการแสดงออก
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(สามารถใช้เป็ นแบบอย่างให้แก่ผอู ้ ื่นได้)

เกณฑ์ ด้านการแสดงออก
มีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรมครบตามที่
กําหนดและผลงานมีคุณภาพสู งมาก

ดี
(ยังต้องมีการพัฒนาในบางด้าน และ
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรมครบตามที่
กํา หนดและผลงานมี คุ ณภาพสู ง แต่ย งั
สามารถพัฒนาต่อไปให้มีคุณภาพสู งยิ่งขึ้น
ได้

พอใช้ แต่ ต้องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องพัฒนาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้น แต่มีศกั ยภาพเพียงพอที่สามารถ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรมครบตามที่
กําหนด แต่ผลงานส่ วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า

ต้ องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หรื อในขณะที่
พัฒนาผลงานจะต้องอยูภ่ ายใต้การนิ เทศ
อย่างใกล้ชิด)

มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านและจัด กิ จ กรรมเป็ นไป
ตามที่กํา หนดเพีย งส่ วนน้ อ ยหรื อ ยัง ไม่ มี
และผลงานเหล่านั้นมีคุณภาพตํ่า

มาตรฐาน
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะด้ านความสามารถ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(สามารถใช้เป็ นแบบอย่างให้แก่ผอู ้ ื่นได้)

เกณฑ์ ด้านความสามารถ
มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านและผลงานที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนได้ครบตามที่กําหนดและผลงาน
มีคุณภาพสู งมาก

ดี
(ยังต้องมีการพัฒนาในบางด้าน และ
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านและผลงานที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนได้ครบตามที่กําหนดและผลงานมี
คุณภาพสู ง แต่ยงั สามารถพัฒนาต่อไปให้มี
คุณภาพสู งยิง่ ขึ้นได้

พอใช้ แต่ ต้องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องพัฒนาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้น แต่มีศกั ยภาพเพียงพอที่สามารถ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านและผลงานที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนได้ครบตามที่กําหนด แต่ผลงาน
ส่ วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า

ต้ องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หรื อในขณะที่
พัฒนาผลงานจะต้องอยูภ่ ายใต้การนิ เทศ
อย่างใกล้ชิด)

มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านและผลงานที่ แ สดงว่ า
ไม่ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้ เป็ นไปตามทีก่ าํ หนด และผลงานที่ทาํ ได้
มีคุณภาพตํ่า
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การกําหนดเกณฑ์การประเมินดังที่กล่าวมา จะช่วยให้ผปู้ ระเมินสามารถ
นําไปใช้แปลความหมายเชิ งคุณภาพของแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถนําผลการประเมิน
ไปใช้พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพให้สู ง ขึ้ น ได้ ทั้ง นี้ การประเมิ น มาตรฐานครู วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีให้ความสําคัญต่อเกณฑ์การประเมินทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพที่สรุ ปเป็ น
แนวทางได้ดงั นี้
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ดีมาก
ดี
พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ ง

เกณฑ์ การปฏิบัตงิ านและผลงาน
(ด้ านความรู้ ด้ านการแสดงออก และด้ านความสามารถ)
ด้ านปริมาณ
ด้ านคุณภาพ
มีครบ
สูงมาก
มีครบ
สูง
มีครบ
ตํ่า
มีไม่ครบ
ตํ่า

อย่างไรก็ตามเกณฑ์การประเมินเชิ งคุณภาพทั้ง 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี
พอใช้แต่ตอ้ งปรั บปรุ ง และต้องปรั บปรุ ง อาจกําหนดด้วยช่ วงคะแนน ค่ากลาง หรื อ
ค่าร้ อยละ ขึ้ นอยู่กบั ความสะดวกต่อการนําไปใช้และความเหมาะสมกับประเภทของ
การปฏิบตั ิงานหรื อผลงาน ทั้งนี้ ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องกับการประเมินสามารถกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินด้านปริ มาณและคุ ณภาพของคุณลักษณะแต่ละด้านขึ้นเองได้ตามความพร้อม
และศักยภาพ แต่ตอ้ งคํานึงถึงความเป็ นสากลของเนื้อหาด้านวิชาการและลักษณะเฉพาะ
ของผลงานแต่ละประเภทไว้ดว้ ย
(3) ผู้มีส่วนร่ วมกับการประเมินมาตรฐานครู ประกอบด้วย ครู หรื อ
ผูร้ ับ การประเมิ น ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ สถานศึก ษา เช่ น ผูป้ กครอง ชุ ม ชน
เป็ นต้น ผลการประเมิ น มาตรฐานครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ะช่ ว ยให้ ค รู
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ต ามความคาดหวัง ของ
สถานศึ ก ษา และจะสะท้อนให้เห็ นคุ ณภาพการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา ทั้งด้าน
ผลผลิต ด้านกระบวนการและด้านปั จจัยนําเข้า ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(4) การบันทึกผลการประเมิน การบันทึกผลการประเมินทําได้หลายรู ปแบบ
ในมาตรฐานนี้ ได้ เ สนอแนะตัว อย่ า งแบบบัน ทึ ก ผลการประเมิ น ไว้ 5 รู ปแบบ
ประกอบด้ ว ย (1) แบบบัน ทึ ก ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลงานตามหั ว ข้ อ ของผลงาน
(2) แบบบันทึ กสรุ ปผลการประเมินรายชิ้นงาน (3) แบบบันทึกรวมผลการประเมิน
ทุกชิ้นงาน (4) แบบบันทึกสรุ ปรวมผลการประเมินมาตรฐานครู เป็ นรายบุคคล และ
(5) แบบบัน ทึ ก สรุ ป รวมมาตรฐานครู ข องทั้ง สถานศึ ก ษา ตัว อย่า งแบบบัน ทึ ก ทั้ง
5 รู ปแบบ มีแสดงไว้ในตอนที่ 3 ส่ วนแบบบันทึกอื่น ๆ ที่เป็ นการบันทึกรายละเอียดของ
การประเมิน ผลงานระหว่างการดําเนิ นงาน ผูบ้ นั ทึกหรื อผูป้ ระเมินสามารถออกแบบขึ้น
ใช้ได้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทของผลงาน และการปฏิบตั ิได้จริ งตามบริ บทของ
สถานศึกษา
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แนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นไปอย่ า งเต็ ม ศัก ยภาพ
แนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสําเร็ จ ได้แก่
1. กําหนดภาระงานที่เกี่ยวกับการสอนและการเรี ยนรู้ให้เห็นเป็ นรู ปธรรม
อย่างชัดเจน
2. กําหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิง านและผลงานต่างๆให้สอดคล้องกับ
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของผูเ้ รี ยนและกําหนดเป้ าหมายเชิ งคุณภาพไว้ดว้ ย
3. รวบรวมข้อมูลที่เป็ นบริ บทของการสอนและการเรี ยนรู ้ รวมทั้งกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงานให้ชดั เจน
4. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการและ
จัดทําแผนการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้
5. ตระหนักในความสําคัญของมาตรฐานด้านความรู ้หรื อสาระการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ช่วงชั้นและระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนการวัดผลและประเมินผลให้สามารถสะท้อนสมรรถภาพของผูเ้ รี ยนได้
6. บันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้และพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
นั้นๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้ได้ตามระดับความสามารถ
7. สร้างเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมกับงานและเป้ าหมาย
ที่ตอ้ งการประเมิน
8. ดําเนินงานวัดผลและประเมินผลในกระบวนการเรี ยนการสอนและนํา
ผลการประเมินไปใช้พฒั นากิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับระดับของผูเ้ รี ยน
9. บันทึกและรายงานผลให้เห็นการเชื่อมโยงของทุกมาตรฐาน

มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวปฏิบัติของสถานศึกษา
การประเมิ น มาตรฐานครู วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต อ้ งการความ
ร่ ว มมื อ จากหลายฝ่ าย และควรมี ก ารมอบหมายงานอย่ า งชัด เจนด้ว ย อาจแต่ ง ตั้ง
คณะทํางานหลายชุ ด คณะทํางานประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง และมี
การกําหนดภาระงานให้แต่ละฝ่ ายรับผิดชอบตามข้อแนะนําในขั้นตอนการดําเนิ นงาน
ดังนี้
ขั้นตอน

แนวปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 – ศึ กษามาตรฐานครู เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและสาระ 1. ผูบ้ ริ หาร
2. ครู
ก า ร ว า ง แ ผ น ของมาตรฐาน
และเตรี ย มการ – กําหนดขอบข่ายการดําเนิ นงานและภาระงานของ 3. ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ครู ให้ครอบคลุม 10 มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นการกําหนด
ทัว่ ไป
เกณฑ์การประเมินด้านปริ มาณ
– วิ เ คราะห์ ผ ลงานตามมาตรฐานครู เพื่ อ กํา หนด
เกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพสําหรับผลงานต่าง ๆ
กําหนดระบบการประเมินมาตรฐานครู จัดทําแบบ
ประเมิ น และแผนการประ เมิ น ผล กํ า หนด
ผูป้ ระสานงาน ผูร้ ั บ ผิดชอบโครงการ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอน

แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 – รวบรวมผลงานและจัดหมวดหมู่อย่า งมี ร ะบบ
การเตรี ยมผลงาน และเป็ นไปตามมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์ และ
หลักฐานร่ องรอย เทคโนโลยี
เพื่อการประเมิน – จัดทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญของผลงานแต่ละ
ชิ้ น หรื อแต่ ล ะหมวดหมู่ เพื่ อ อํ า นวยความ
สะดวกในการตรวจสอบได้ค รบทุ ก มาตรฐาน
เอกสารรายงานควรประกอบด้ ว ยชื่ อ ผลงาน
สาระสําคัญ ผลการประเมินตนเองและจุดเด่นของ
ผลงานที่ทาํ ซึ่ งเป็ นการแนะนําผลงานของตนเอง
– ทดลองประเมิ น ผลงานบางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด
เพื่ อ ตรวจสอบผลงานที่ จ ะใช้ ป ระเมิ น ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานแต่ละด้าน และให้มนั่ ใจ
ได้ว่าผลการประเมินจากผูป้ ระเมินหลาย ๆ คน
สามารถประเมินได้ผลเที่ยงตรง
ขั้นตอนที่ 3 – ดําเนิ นการประเมินโดยเริ่ มจากให้ผปู้ ระเมินและ
ผูร้ ับการประเมินเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
การประเมิ น
ความรั บ ผิ ดชอบ วิธี ก ารประเมิ น และการใช้
และพัฒนา
เครื่ องมือประกอบการประเมิน
– เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่ องมือที่จดั ไว้
วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และให้ขอ้ เสนอแนะ
– นําผลการประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สนับสนุน ให้ครู พฒั นาคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
– จัด ทํา รายงานผลการประเมิ น คุ ณภาพครู เป็ น
รายบุ คคลและภาพรวมของสถานศึ ก ษานั้น ๆ
โดยมี ขอ้ มูลสารสนเทศในปั จจุบนั และที่ผ่านมา
เพื่อเปรี ยบเทียบการยกระดับคุณภาพที่ดีข้ ึน
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
1. ครู

1.
2.
3.
4.

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผูบ้ ริ หาร
ครู
ผูเ้ รี ยน
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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แนวปฏิบัติของผู้ประเมิน
ผูป้ ระเมินผลงานของครู ตามมาตรฐานนี้ ประกอบด้วย ครู เจ้าของผลงาน
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระเมิน โดยสถานศึกษาจะแต่งตั้งผูป้ ระเมินใน
รู ป ของคณะกรรมการประเมิ น และในบางครั้ง อาจต้องมีผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายนอก
สถานศึกษามาร่ วมประเมินด้วยก็ได้ ผูป้ ระเมินควรมีคุณสมบัติ เช่น
– มีความรู ้ ในวิชาชี พครู และสามารถนําความรู้ดา้ นการสอนและการ
ประเมินผลไปใช้ประเมินคุณภาพครู ได้
– มี ค วามสามารถ ประสบการณ์ หรื อความเชี่ ย วชาญด้า นการสอน
การนิเทศ การบริ หารหรื อปฏิบตั ิงานอื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
– มีความรู้ และความเข้าใจมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างดี สามารถนําความรู ้ไปใช้ประเมินคุณภาพครู ได้
– มีคุณธรรม มีความเที่ยงตรงและยุติธรรม โดยต้องไม่มีความลําเอียง
ในการประเมิน
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหรื อแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระเมินควรมีส่วนร่ วมวางแผน
เตรี ย มการ และกํา หนดแนวปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ส อดคล้องกับ บริ บ ทเพื่ อให้ก ารดํา เนิ นงานมี
ประสิ ทธิ ภาพ ข้อแนะนําสําหรับผูป้ ระเมินมาตรฐานครู ดังต่อไปนี้
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอน
แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 1 – ศึ ก ษาคํา ชี้ แจงในมาตรฐานครู วิท ยาศาสตร์
ความรู ้ ความเข้าใจ และเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ยเป้ าหมาย
สาระสํ า คัญ ของมาตรฐาน แนวทางการ
มาตรฐานครู
ประเมิ น แนวปฏิ บ ัติ ข องผู ้ป ระเมิ น การ
วิทยาศาสตร์ และ
บันทึกและสรุ ปรายงาน
เทคโนโลยี
– ศึ ก ษาสาระสํ า คั ญ ของมาตรฐานครู 10
มาตรฐาน คุ ณลักษณะ ตัวชี้ บ่ง และประเภท
ของผลงานที่นาํ มาประเมิน
– กํา หนดแผนการปฏิ บ ตั ิ ง าน ประกอบด้ว ย
ขั้นตอนที่ 2
เป้ าหมาย วิ ธี การดํ า เนิ น การ ระยะเวลา
เตรี ย มการและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การคาดคะเนถึงปั จจัยที่อาจเป็ น
วางแผน
อุปสรรคต่อการดําเนิ นงานและสิ่ งที่ส่งเสริ ม
ให้เกิดผลสําเร็ จ
– สร้ า งเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ชั ด เจนทั้ง ด้ า น
ปริ มาณแล ะ ด้ า นคุ ณภาพ รวมทั้ งส ร้ าง
แบบบันทึกเพื่อรวบรวมข้อมูลการประเมินที่
สอดคล้องกับวิธีการประเมิ นและเกณฑ์การ
ประเมิน
– ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผูร้ ับ
การประเมิ น เพื่ อ ชี้ แจงเกี่ ย วกั บ วิ ธี การ
ประเมิ น และเกณฑ์ก ารประเมิ น พร้ อ มทั้ง
แ น ะ นํ า ใ ห้ ค รู ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ

มาตรฐาน

รายละเอียด
หน้า 1 – 14

หน้า 3 – 14

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ขั้นตอน
แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 3 – ประเมินงานที่ปฏิ บตั ิตามแผนที่กาํ หนดให้
ครบทั้ง 10 มาตรฐาน และครอบคลุ ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
คุณลักษณะทุกข้อ โดยใช้วธิ ีการประเมินวิธีใด
บั น ทึ ก ผล นํ า
วิ ธี หนึ่ งหรื อทั้ง 2 วิ ธี คื อ วิ ธี ประเมิ นใน
ผลการประเมิน
ไปใช้และสรุ ปผล ลักษณะองค์รวมของผลงานทั้งหมดโดยการสร้าง
เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม และวิธีการ
ประเมิ น ผลงานแต่ ล ะชิ้ น โดยการสร้ า ง
เกณฑ์การประเมินตามประเภทของผลงาน
– บันทึกการประเมินในแบบบันทึกต่าง ๆ ที่
สร้างขึ้นเองให้สอดคล้องกับวิธีการประเมิน
และต้องบันทึ กผลการประเมิ นทุ กครั้ งที่ มี
การประเมิ น รวมทั้ง บัน ทึ ก ผลสรุ ป ของ
ระดับคุณภาพตามคุณลักษณะทุกข้อของทั้ง
10 มาตรฐานไว้ดว้ ย
– นําข้อมูลมาวิเคราะห์สรุ ปให้เห็นคุณภาพครู
เป็ นรายบุคคลตามมาตรฐานทุกมาตรฐาน
– สรุ ป ผลคุ ณ ภาพครู จ ากผลงานที่ ท ํา ได้ซ่ ึ ง
สามารถดําเนินงานได้ 2 แนวทาง ดังนี้
ก. ประเมินงานทั้งหมดโดยสรุ ปรวมแต่ละ
มาตรฐานแล้วจึงนํามาวิเคราะห์รายละเอียด
ตามตัวบ่งชี้และคุณลักษณะทุกๆข้อ หรื อ
ข. ประเมินแต่ละงานตามตัวบ่งชี้ทุกข้อ
แล้วนํามาประมวลเป็ นคุณลักษณะของครู
แต่ละด้าน และสรุ ปคุณภาพของครู ตาม
มาตรฐานทั้ง 10 มาตรฐาน
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด
หน้า 3 – 4

หน้า 54 – 58

คําชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานครู และแนวปฏิบตั ิในการประเมินที่กล่าวในบทนี้
ให้ความสําคัญต่อสาระของทั้ง 10 มาตรฐาน โดยเน้นถึ งคุ ณลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู ้ ด้านการแสดงออก และด้านความสามารถ ทั้งนี้ ให้ผปู ้ ระเมิน ศึกษาตัวชี้ บ่งเพื่อ
กําหนดคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ การประเมินมาตรฐานครู ที่ประสบความสําเร็ จจะ
ขึ้นอยู่กบั การมีส่วนร่ วมในการประเมิน มีความชัดเจนเรื่ องวิธีการประเมินและเกณฑ์
การประเมิน การจัดระบบการประเมินของสถานศึกษา การดําเนิ นงานของผูป้ ระเมิน
และมีการประเมินอย่างต่อเนื่ อง โดยที่ครู วิทยาศาสตร์ ทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานให้เข้าสู่ เกณฑ์ของมาตรฐานนี้ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตอนที่ 2 มาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐานครู วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ ไ ด้จากการรวบรวมคุ ณลัก ษณะ
ที่ สํ า คั ญ และจํา เป็ นต่ อ การเป็ นครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย
10 มาตรฐาน และมีสาระสําคัญ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เข้า ใจเนื้ อ หาสาระ แนวคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีไ ด้อ ย่า ง
ครอบคลุมหลักสู ตร และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้และ
การแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ทาํ ให้สาระการเรี ยนรู้มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 2 การใฝ่ เรียนรู้ และพัฒนาวิชาชี พของตนเอง และนําความรู้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ และพัฒนาวิชาชี พของตนเองอย่างต่อเนื่ อง และ
นําความรู ้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้จดั การเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยนและสังคม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม
มาตรฐานที่ 3 การจัดโอกาสในการเรียนรู้ ให้ กบั ผู้เรียนตามระดับการเรียนรู้ และ
พัฒนาการของผู้เรียน
เข้าใจระดับการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน จัดโอกาสในการเรี ยนรู้
ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทางสติปัญญา สังคม ร่ างกายและบุคลิกภาพ
มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามความแตกต่ างของผู้เรียน
เข้าใจความแตกต่างของผูเ้ รี ยนและใช้เป็ นข้อสนเทศพื้นฐานในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 5 การนําวิธีการจัดการเรียนรู้ ทเี่ หมาะสมมาใช้ พฒ
ั นากระบวนการคิดและ
การเรี ยนรู้ ของผู้เรียน
เข้าใจหลักการเรี ยนรู ้และใช้วิธีการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ
18
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ครูวท
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มาตรฐานที่ 6 การสร้ างแรงกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
เข้าใจถึงแรงกระตุน้ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มของผูเ้ รี ยน
และสามารถสร้ า งสถานการณ์ ห รื อ สภาพแวดล้อ มที่ จู ง ใจให้ผูเ้ รี ย นสนใจและเกิ ด
แรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 7 การใช้ ทกั ษะการสื่ อสารเพือ่ ส่ งเสริมการเรียนรู้
มีทกั ษะการสื่ อสาร สามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน
ตลอดจนใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และการมีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีใน
การทํางานร่ วมกัน
มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสู ตรและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาและจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ตามเป้ าหมาย โดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ใช้วิธีการประเมิ นผลตามสภาพจริ งได้อย่างครอบคลุ มสมรรถภาพของ
ผูเ้ รี ยน ทั้งด้านความรู ้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และนําผลการประเมินไป
ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 10 การนําชุ มชนมาร่ วมจัดการศึกษา และพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรียน
ส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุ มชน และเปิ ด
โอกาสให้ผูป้ กครอง ชุ ม ชนและองค์ก ร มีส่ วนร่ วมสนับสนุ นการจัดการศึก ษาและ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานครู ท้ งั 10 มาตรฐานดังกล่าว จําแนกได้เป็ น 40 คุณลักษณะ
ซึ่ งแต่ละคุณลักษณะได้กาํ หนดตัวชี้ บ่งในเชิ งคุณภาพ พร้อมทั้งประเภทของผลงาน
หลักฐานหรื อร่ องรอยที่สะท้อนคุณลักษณะของ 10 มาตรฐาน ดังกล่าวดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 1 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เข้า ใจเนื้ อ หาสาระ แนวคิด ทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีไ ด้อ ย่า ง
ครอบคลุมหลักสู ตร และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้และ
การแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ท าํ ให้สาระการเรี ยนรู้ มี ความหมายต่อ
ผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1. การจัดทําสาระการเรี ยนรู ้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
(พิจารณาจากการวิเคราะห์
เข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
หลักสูตร การนําตัวชี้วดั ชั้นปี
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท้ งั ในด้าน
ตัวชี้วดั ช่วงชั้นมาจัดทําสาระ
และเทคโนโลยี สาระความรู้ และ
การเรี ยนรู ้)
กระบวนการเรียนรู้
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
3. อื่น ๆ (ระบุ……..…….…....…...)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. แผนปฏิบตั ิงาน หรื อคู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน (พิจารณาจากกิจกรรม
ภาระงานต่ าง ๆ ในการจัด
ที่ปฏิบตั ิและภาระงานต่าง ๆ ที่
การเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน)
ตามสาระและมาตรฐาน
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
การเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
จากสื่ อการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
บันทึกผลหลังการใช้แผน)
3. ผลงานวิชาการ งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ………...........……...)
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มาตรฐานที่ 1 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

ตัวชี้บ่ง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจเป้ าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
และนํามาใช้เป็ นแนวทาง
กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. มีความรู ้ ความเข้าใจแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ และใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะ
หาความรู้ การแก้ ปัญหา
การสํารวจตรวจสอบ

1.2 มีความเข้าใจ 1. มีความรู ้และเข้าใจถึง
และตระหนัก ความสําคัญของการเรี ยนรู ้
ในความ
วิทยาศาสตร์ดว้ ยการลงมือ
สําคัญของ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ
การทํา
ปฏิบตั ิและทักษะทาง
ปฏิบตั ิการทาง เชาวน์ปัญญา
วิทยาศาสตร์
2. มีความรู ้และเข้าใจถึงความ
สําคัญของคู่มอื การจัด
ห้ องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์
เพื่อให้การปฏิบตั ิการ
ทดลองมีประสิ ทธิภาพ

1.
2.
3.
1.

2.
3.
4.

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้)
อื่น ๆ (ระบุ…………………….)
บันทึกและรายงานที่แสดงว่ามี
ความรู ้ในทฤษฎี หลักการสอน
และการนําไปใช้ในการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้)
ชิ้นงาน ผลงาน หรื อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
อื่น ๆ (ระบุ……………...……...)

1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
3. บันทึกผลหลังการใช้แผน
บันทึกการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน)
4. อื่น ๆ (ระบุ…………....…….....)
1. การจัดห้องปฏิบตั ิการ วิทยาศาสตร์
(พิจารณาจากความเป็ นระบบ
ความมีระเบียบ และจัดทําระเบียน
วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน)
2. การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
(พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม
ในการร่ วมกิจกรรม ผลการเรี ยนรู ้
และความปลอดภัย)
3. อื่น ๆ (ระบุ…………...………...)
มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐานที่ 1 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1.3 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจสาระ 1. การใช้เอกสารหลักสูตร คู่มือการจัด
เข้าใจสาระและ การเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ใน
สาระการเรี ยนรู ้ คู่มือวัดผลประเมินผล
มาตรฐาน
และกําหนดคําอธิบายรายวิชาและ
ระดับชั้นที่สอนหรื อระดับ
หน่วยการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้
ชั้นอื่นในส่วนที่สมั พันธ์กนั
2. โครงสร้างรายวิชา /หน่วยการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
หรื อการกําหนดการจัดการเรี ยนรู ้
ตามหลักสูตร
3. อื่น ๆ (ระบุ...……………….)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจการ 1. โครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรี ยนรู ้
หรื อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
เชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อบูรณาการ จากเนื้อหาสาระที่มีการบูรณาการ
ภายในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างสาระและกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
หรื อระหว่างวิทยาศาสตร์ 2. บันทึกผลการทํากิจกรรมต่างๆ ตาม
ที่กาํ หนดในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
กับวิชาอื่นตามความ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ ผูเ้ รี ยน
เหมาะสม
4. อื่น ๆ (ระบุ……….…..........….)
2. ด้ านการแสดงออก
1. มีผลการปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงถึง 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
2.1 มีการใฝ่ หา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และสื่ อการเรี ยนรู ้)
ความรู ้ดา้ น
การแสวงหาความรู้ ทักษะ
วิทยาศาสตร์และ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. แฟ้ มสะสมงานของครู และ ผูเ้ รี ยน
เช่น รายงานการอบรม การศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีเพื่อ
เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ใช้ในการจัด
ให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็จ 3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. บันทึกผลการปฏิบตั ิงานของครู
กิจกรรมการ
ตามเป้ าหมาย
5. อื่น ๆ (ระบุ…..……….…...…..)
เรี ยนรู ้ ให้
สอดคล้อง
2. มีการแสวงหาหรือพัฒนา 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
กับธรรมชาติ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และสื่อการเรี ยนรู ้)
นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือ
ของวิทยาศาสตร์ จัดหาแหล่ งเรียนรู้ ที่
2. ผลงานทางวิชาการ เช่น รายงาน
การใช้สื่อ รายงานการผลิตสื่ อ
และเทคโนโลยี
หลากหลาย เพื่อส่งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ที่ทนั สมัย หรื อการผลิตหนังสื ออ่านประกอบ
3. อื่น ๆ (ระบุ……..…….…..…...)
ตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ 1 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
2.2 มีการวางแผน 1. มีการวางแผนการจัดกิจกรรม
การจัดการ
การเรียนรู้ และกําหนดภาระงาน
เรี ยนรู ้และ
ตามสาระการเรียนรู้ ที่
กําหนดภาระงาน ส่ งเสริมให้ ผ้เู รียนได้ พฒ
ั นา
ต่าง ๆ ที่ช่วย
กระบวนการคิดและสร้ าง
ส่งเสริ มให้
ความรู้ อย่ างมีความหมาย
ผูเ้ รี ยนสร้าง
โดยคํานึงถึงความสอดคล้อง
องค์ความรู ้
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. ด้ านความสามารถ 1. จัดกิจกรรมให้ ผ้เู รียนได้
3.1 จัดการเรี ยนรู ้โดย ปฏิบัตจิ ริง ที่มีการใช้
ใช้กระบวนการ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
ในการสื บเสาะหาความรู ้
ในการสื บเสาะ
สํารวจตรวจสอบ แก้ปัญหา
หาความรู ้
และการนําความรู ้ไปใช้ใน
การสํารวจ
สถานการณ์อื่น
ตรวจสอบและ 2. จัดสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์
การแก้ปัญหา
สภาพห้ องเรียน ห้ องปฏิบัตกิ าร
และบริเวณทัว่ ไปของ
สถานศึกษา ให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
การเรี ยนรู ้

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้
บันทึกหลังการใช้แผน)
2. พฤติกรรมที่คาดหวังให้ผเู ้ รี ยน
แสดงออก (สังเกตจาก การใช้
คําถาม การอภิปราย การร่ วม
กิจกรรม)
3. อื่น ๆ (ระบุ………...…...……...)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผล)
2. ผลการทํากิจกรรมที่ใช้ทกั ษะปฏิบตั ิ
การสื บค้นข้อมูล การทดลอง การสาธิต
3. รายงานการปฏิบตั ิงาน ชิ้นงาน
หรื อผลงานของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ……………...……..)
1. การจัดความพร้อมของวัสดุอปุ กรณ์
และสื่ อการเรี ยนรู ้ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
2. สภาพห้องเรี ยน / ห้องปฏิบตั ิการ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้
3. อื่น ๆ (ระบุ….……….…..……..)

มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐานที่ 2 : การใฝ่ เรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และนําความรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์

มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนํา
ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้จดั การเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ต่อผูเ้ รี ยนและสังคม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงความ 1. รายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
สําคัญของการใฝ่ หาความรู้
เข้าใจและ
การจัดการประชุม อบรม สัมมนา
ตระหนักใน
และนําความรู้ มาใช้ ในการ
ศึกษาดูงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ความสําคัญของ จัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
2. การมีส่วนร่ วมในสมาคม/ชมรม
การแสวงหา
ให้ได้มาตรฐาน
กลุ่มเครื อข่ายเกี่ยวกับวิชาชีพที่เกิด
ความรู ้และ
ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้
พัฒนาวิชาชีพ
3. หลักฐานแสดงถึงการศึกษาหา
ของตนเอง
ความรู ้จากแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย
4. อื่น ๆ (ระบุ...…...……….…..….)
1.2 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงสาระ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
เข้าใจในการใช้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นเจตคติ
และมาตรฐานการเรียนรู้ใน
วิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณธรรมและค่านิยม)
และเทคโนโลยี
2. ผลการประเมินเจตคติผเู ้ รี ยน
ที่เกีย่ วข้ องกับคุณธรรม
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
จากการปฏิบตั ิงานหรื อผลงานของ
ผูเ้ รี ยน
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...………...……….)
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ 2 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
1.3 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงประโยชน์
เข้าใจในความ
และโทษของวิทยาศาสตร์ และ
สัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี และเลือกใช้เพื่อ
วิทยาศาสตร์
ก่อให้เกิดผลในทางบวกต่อ
เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมและการดํารงชีวติ
สภาพแวดล้อม
ในสังคม
ต่อมวลมนุษย์

2. ด้ านการแสดงออก
2.1 มีการแสวงหา
ความรู ้และใช้
ความรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง

1.

2.
3.
4.

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และการวัดผลประเมินผล)
ผลการสังเกตพฤติกรรมการ ปฏิบตั ิงาน
บันทึกและรายงานการทํากิจกรรม
งาน โครงการที่ครู ปฏิบตั ิ
อื่น ๆ (ระบุ…...……….……….)

1. มีความกระตือรือร้ นและอุทศิ 1. ผลงานของครู และบันทึกรายงาน
เวลาใฝ่ หาความรู้ เพื่อนํามาใช้ การปฏิบตั ิงาน
พัฒนาการปฏิบตั ิงานและการ 2. แฟ้ มสะสมงานของครู (พิจารณา
จัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับ ผลงานต่าง ๆ ในส่วนที่สะท้อนถึง
ความมุ่งมัน่ ใฝ่ หาความรู ้)
บริ บทหรื อสภาพจริ งของ
3. รายงานการเข้าประชุม อบรม สัมมนา
ผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา
ศึกษาดูงาน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. อื่น ๆ (ระบุ…...………..……….)
2. มีการจัดหา พัฒนาสื่อและ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนรู ้)
นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนํา
2. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
มาใช้จดั การเรี ยนรู ้ให้
3. อื่น ๆ (ระบุ………....….……….)
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และ
ผูเ้ รี ยนทุกคนเรี ยนรู ้ได้
18
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2.2 ส่งเสริ มให้
1. กําหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้ที1. ผลการประเมินเจตคติทาง
ผูเ้ รี ยนมีเจตคติ
วิทยาศาสตร์ของผูเ้ รี ยน
ทีค่ รอบคลุมคุณลักษณะด้ าน
ที่ดีและเกิด
เจตคติ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนําความรู ้ 2. แฟ้ มสะสมงานของครู และผูเ้ รี ยน
จิตวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย 4. อื่น ๆ (ระบุ…….…….…….….)
คํานึงถึงความปลอดภัยต่อ
สุขภาพและเกิดคุณค่าต่อสังคม
มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐานที่ 2 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
3. ด้ านความสามารถ
3.1 ใฝ่ เรี ยนรู ้และ 1. มีการแสวงหาความรู้ ด้วย
นําความรู ้
การศึกษาหาความรู้ เพิม่ เติม
ไปใช้ให้เกิด
อยู่เสมอ และนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้พฒั นา
ผูเ้ รี ยนและสังคม ความรู ้ ความคิด และ
โดยคํานึงถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณธรรมและ
ในด้านความรับผิดชอบต่อ
จริ ยธรรม
สังคม สภาพแวดล้อม ความ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ การวัดผล ประเมินผล)
2. กิจกรรม งาน โครงการ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านคุณธรรม
3. ผลงานของครู และผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………….……….)



มาตรฐานที่ 3 : การจัดโอกาสในการเรียนรู้ ให้ กบั ผู้เรียนตามระดับการเรียนรู้ และ
พัฒนาการของผู้เรียน

เข้าใจระดับการเรี ยนรู ้ พัฒนาการของผูเ้ รี ยน และจัดโอกาสในการเรี ยนรู้
ให้แก่ผเู้ รี ยนได้พฒั นาทางสติปัญญา สังคม ร่ างกายและบุคลิกภาพ
ผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอย
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจทฤษฎี 1. วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมินเพื่อวินิจฉัยความพร้อม
เข้าใจระดับการ และหลักการเรียนรู้ พัฒนา
เรี ยนรู ้และ
การทางร่ างกายและสติปัญญา ของผูเ้ รี ยน
พัฒนาการของ
และนําความรู ้ไปใช้จดั การ 2. บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานการสอนของครู
ผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ได้อย่างสอดคล้องกับ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ระดับการเรี ยนรู ้และ
ผูเ้ รี ยน
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……..……...…)
1.2 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจแนวคิด 1. รายงานผลการเข้าประชุม อบรม
เข้าใจการจัด
หลักการและกระบวนการทาง สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษา
กิจกรรมการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะ
เรี ยนรู ้วชิ า
หาความรู ้และแก้ปัญหา และ 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
วิทยาศาสตร์
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดผล
นําความรู ้ไปใช้จดั กิจกรรมที่
และเทคโนโลยี
ประเมินผล)
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เกิดการ
3. ผลการเรี ยนและผลงานของ
เรี ยนรู ้ ทั้งด้านความรู ้
ผูเ้ รี ยน
ความคิด ทักษะ และเจตคติ
4. อื่น ๆ (ระบุ………....……...…)

มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐานที่ 3 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดกิจกรรมที่ 1. มีการตรวจสอบความรู้ ทักษะ 1. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อวินิจฉัย
คํานึงถึงความ
และระดับการเรียนรู้ของ
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และนําผลการวินิจฉัย ระดับการเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
ระดับการเรี ยนรู ้ ไปใช้เป็ นแนวทางการในการ ของผูเ้ รี ยน
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
และพัฒนาการ
วางแผน เตรี ยมการจัด
จากการประเมินเพื่อวินิจฉัย
ของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ระดับการเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนในกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
3. บันทึกและรายงานผลการสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ….…..…….…….)
2. จัดประสบการณ์ ทหี่ ลากหลาย 1. ผลการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
ทั้งประสบการณ์ ตรงและ
ในระหว่างการทํากิจกรรม
ประสบการณ์ ทางอ้ อม เพื่อ
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้สนใจและ 2. ผลการตรวจสอบและการประเมิน
อยากเรี ยนรู ้ตามความสามารถ ผลการจัดการเรี ยนการสอน
3. บันทึกและรายงานความก้าวหน้า
ของผูเ้ รี ยน
ของนักเรี ยน และการปฏิบตั ิงาน
ของครู
4. ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ...………...……….)
3. ตรวจสอบและประเมินผล 1. ผลการตรวจสอบและการประเมิน
ผลการจัดการเรี ยนรู ้
การเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่ าง
ต่ อเนื่อง และนําไปใช้เป็ น 2. บันทึกหลังการสอนและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของครู
แนวทางแก้ไข ปรับปรุ งการ
3. ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
จัดการเรี ยนรู ้
4. อื่น ๆ (ระบุ…...….……......….)
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ 3 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีทกั ษะการสอน 1. จัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรม
ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยน ให้เหมาะสมกับระดับของ
ทุกคนให้มี
ผูเ้ รี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
โอกาสในการ
ได้ใช้ความรู ้ ความคิดและ
เรี ยนรู ้ และ
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และมีการ
พัฒนาตนเอง
พัฒนาสติปัญญา สังคม และ
ทั้งด้าน
บุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง
สติปัญญา
สังคมและ
บุคลิกภาพ
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
การสร้ างสถานการณ์ ที่
กระตุ้นให้ ผ้เู รียนเกิดความคิด
ระดับสู ง ด้านการคิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ ตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออก คําถาม คําตอบ
การอภิปรายและการสรุ ปความรู ้
ด้วยตนเอง
3. ผลงานและผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………….…….)
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
(พิจารณากิจกรรมที่หลากหลาย
ให้โอกาสผูเ้ รี ยนฝึ กการคิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา)
2. ผลการสอนในชั้นเรี ยน (สังเกต
การใช้คาํ ถาม การอภิปราย การ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมและ
ผลการเรี ยนรู ้)
3. เครื่ องมือและวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลทักษะและความคิด
ระดับสูง
4. อื่น ๆ (ระบุ.……..……...….)

มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐานที่ 4 : การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามความแตกต่ างของผู้เรี ยน

เข้า ใจความแตกต่า งของผูเ้ รี ย นและใช้เป็ นข้อสนเทศพื้ น ฐานในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจการจัด 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
เข้าใจและ
การเรียนรู้ ทเี่ น้ นความแตกต่ าง จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีหลาก
ตระหนักใน
ของผู้เรียน และนําความรู ้ไป หลาย)
ความสําคัญ
ใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริ ม 2. รายงานหรื อบันทึกผล
การเข้าประชุม อบรม สัมมนา
ของการจัดการ
ผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
ศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้า
เรี ยนรู ้ตาม
ด้วยตนเอง
ความแตกต่าง
3. ผลการประเมินวินิจฉัยผูเ้ รี ยน
ของผูเ้ รี ยน
4. ผลการศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
5. อื่น ๆ (ระบุ…..………..……...…)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
จัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม และ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
ภูมิหลังพัฒนาการทางด้านร่ างกาย
นําความรู ้ไปใช้จดั กิจกรรม
สติปัญญา สังคม อารมณ์ และ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
ผลการเรี ยน
พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็ม
3. บันทึกและรายงานผลการจัด
ศักยภาพ
การเรี ยนรู ้
4. แฟ้ มสะสมงานของผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ..…….…………...…)
.
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มาตรฐาน

ครูวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ 4 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
1.2 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจการจัด
เข้าใจการจัด
ภาระงานให้ เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียน เพื่อให้โอกาสผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
ทุกคนเรี ยนรู ้จากการลงมือ
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ปฏิบตั ิจริ ง และใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้ตามความสนใจ
ความถนัด และความสามารถ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจใน
ความสําคัญของการใช้ สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตาม
ความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถ
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดกิจกรรมที่มี 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
ผู้เรียนใช้ แนวคิดของตนเอง
การปฏิบตั ิจริ ง
หรื อให้
เชื่อมโยงกับความรู้ และ
สถานการณ์
ทักษะทีไ่ ด้ รับจากการลงมือ
อย่างหลากหลาย ปฏิบตั ิจริ ง หรื อได้รับจาก
แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อ
สถานการณ์ที่หลากหลายใน
ให้ผเู ้ รี ยนได้
ระหว่างการเรี ยนการสอน
สร้างแนวคิด 2. จัดหาแหล่ งเรียนรู้
ของตนเองและ
แหล่ งภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
เกิดการเรี ยนรู ้
หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น
ที่จะเรี ยนรู ้ และเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

1.

2.
3.
4.

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
รายงานหรื อผลงานจากการเข้าอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
รายงานและผลงานของผูเ้ รี ยน
อื่น ๆ (ระบุ…..………..……...…)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากสื่ อการเรี ยนรู ้และการวัดผล
ประเมินผล)
2. สื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้
3. อื่น ๆ (ระบุ…..………..……...…)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อการเรี ยนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล)
2. บันทึกและรายงานผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...……..….....…….)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้)
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการสอน
การใช้สื่อ และแหล่งเรี ยนรู ้
3. บันทึกและรายงานผลการทํา
กิจกรรมของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ...…………...……….)
มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 4 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีทกั ษะการสอน 1. จัดประสบการณ์ ตรงให้
ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัตจิ ริง
เกิดการเรี ยนรู ้
โดยการให้กิจกรรมและเวลา
และมีพฒั นาการ ในการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ
เป็ นไปตาม
ผูเ้ รี ยน
ความแตกต่าง
2. จัดหา หรือพัฒนาสื่อและ
ของผูเ้ รี ยน
นวัตกรรมการเรียนรู้อย่ าง
หลากหลาย ทั้งสื่ อท้องถิ่น
และสื่ อเทคโนโลยี เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเลือกใช้
ตามความสนใจและ
ความแตกต่าง
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ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
2. บันทึกหลังการสอนและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของครู
3. อื่นๆ (ระบุ………………..…….)
1. สื่ อการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
จํานวนและประเภทของสื่ อ)
2. บันทึกผลการใช้สื่อการเรี ยนรู ้
(จุดเด่นและปั ญหาอุปสรรค)
3. อื่นๆ (ระบุ...…….……………...)



มาตรฐานที่ 5 : การนําวิธีการจัดการสอนที่เหมาะสมมาใช้ พฒ
ั นากระบวนการคิด
และการเรี ยนรู้ของผู้เรียน

เข้าใจหลักการสอนและใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เข้าใจกระบวน กระบวนการเรียนรู้ ทสี่ ่ งเสริม กิจกรรมการเรี ยนการสอน)
2. สื่ อการเรี ยนการสอน (พิจารณาจาก
การเรี ยนรู ้
ให้ ผ้เู รียนใช้ แนวคิดของ
คุณภาพและการใช้ประโยชน์ที่
ที่ให้ผเู ้ รี ยนใช้
ตนเองเพือ่ เชื่อมโยงกับ
ความคิด
ปรากฏการณ์ ทไี่ ด้ รับ และนํา คุม้ ค่าและตรงจุดประสงค์)
3. ผลงานและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สร้างสรรค์
ความรู ้ไปใช้จดั กิจกรรมที่
ของผูเ้ รี ยน
วิเคราะห์วจิ ารณ์ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
การตัดสิ นใจ
คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ คิดตัดสิ นใจ 4. แฟ้ มสะสมงานของครู และผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ...……….…….……..)
และการแก้ปัญหา และคิดแก้ปัญหา
1.2 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
เข้าใจ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้)
ตระหนักใน
2. ผลงาน กิจกรรม ภาระงานลักษณะ
ที่ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการสังเกต
ความสําคัญของ ตั้งสมมติฐาน ทดลอง บันทึก ต่าง ๆ หรื อโครงงานวิทยาศาสตร์
การใช้กระบวนการ อภิปราย สรุ ปความรู ้ นําเสนอ 3. แฟ้ มสะสมงานของครู และผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ……………….….....)
ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานหรื อเขียนรายงาน
ในการสื บเสาะ 2. มีความรู ้ ความเข้าใจขั้นตอน 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
หาความรู ้
จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน)
การเรี ยนรู ้ โดยการสืบเสาะ
และแก้ปัญหา
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการ
หาความรู้ การสํารวจ
แสดงออกในการร่ วมกิจกรรม เช่น
ตรวจสอบ และการทดลอง
การใช้คาํ ถาม การอภิปราย
วิทยาศาสตร์
3. อื่น ๆ (ระบุ………...…….……..)
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มาตรฐานที่ 5 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดการเรี ยนรู ้
ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนา
กระบวนการ
คิดระดับสูง

34

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. วางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และจัดทําแผน
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิ และเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม สร้าง
แนวคิด กําหนดเป้ าหมาย
ทํากิจกรรมและประเมินผล
เพื่อนําไปสู่การสร้าง
องค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายและ
กําหนดภาระงานตาม
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ที่
ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัตจิ ริง
ด้วยการทดลอง การฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิจนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และการฝึ กการคิดระดับสูง
เพื่อนําไปสู่การสร้าง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. จัดกิจกรรมทีใ่ ช้ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ และแหล่ งเรียนรู้
อย่ างหลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้
ได้ในทุกสาระการเรี ยนรู ้

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง)
2. การผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้
3. ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(พิจารณาจากเป้ าหมายการประเมิน
วิธีการและเครื่ องมือการประเมินผล)
4. บันทึกหลังการสอน
5. อื่น ๆ (ระบุ……………...……..….)
1. ผลการทํากิจกรรมฝึ กทักษะ
กระบวนการที่นาํ ไปสู่การคิดระดับ
สูง (บันทึก รายงานและผลงานของ
ผูเ้ รี ยน)
2. การจัดห้องปฏิบตั ิการและการใช้
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. อื่น ๆ (ระบุ…………….…..)
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1. วัสดุอุปกรณ์ สื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์
2. ผลการประเมินตนเองของครู ผูเ้ รี ยน
และการประเมินความพร้อมด้าน
ปั จจัย เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้
3. อื่น ๆ (ระบุ……………...…….…..)

มาตรฐานที่ 5 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
3. ด้ านความสามารถ
3.1 ใช้วธิ ีการจัดการ 1. จัดกิจกรรมและภาระงาน
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่
อย่ างหลากหลายในลักษณะ
ส่งเสริ มให้
ที่ให้ ผู้เรียนได้ รับประสบการณ์
ผูเ้ รี ยนมีโอกาส
ตรง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
ฝึ กฝน
ทั้งความรู ้และพัฒนา
กระบวนการคิด ความคิดระดับสูง
การปฏิบตั ิ เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
2. จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
ทีส่ อดคล้ องกับสภาพจริงให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมี
ความคิดแบบเชื่อมโยงที่
นําไปสู่ การคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และคิดแก้ ปัญหา

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทํา
สาระการเรี ยนรู ้ กําหนดจุดประสงค์
และภาระงานที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึก
การคิดระดับสูง
2. ผลการทํากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ผลงานหรื อชิ้นงาน สิ่ งประดิษฐ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ………...…..……...…..)
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตร การ
ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อ
การบูรณาการระหว่างสาระ
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณา
การรู ปแบบต่างๆ)
3. ผลการตอบสนองจากผูเ้ รี ยนที่สะท้อน
ความคิด ความรู ้ความเข้าใจและ
การนําไปใช้ รวมทั้งความพอใจต่อ
การเรี ยนรู ้
4. ผลการเรี ยนและผลงานของผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ………..…..…………..)
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มาตรฐานที่ 6 : การสร้ างแรงกระตุ้นให้ ผ้เู รียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เข้าใจถึ งแรงกระตุน้ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มของผูเ้ รี ยน
และสามารถสร้ า งสถานการณ์ ห รื อสภาพแวดล้ อ มที่ จู ง ใจให้ ผู้เ รี ยนสนใจและ
เกิดแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
หลักจิตวิทยาการเรียนรู้
เข้าใจ และ
ตระหนักใน
เกีย่ วกับแรงกระตุ้นหรือ
ความสําคัญของ แรงจูงใจ และนําความรู ้
การสร้าง
ไปใช้จดั กิจกรรม เพื่อให้
แรงกระตุน้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น
การปฏิสมั พันธ์ และอยากเรี ยนรู ้ในสาระและ
และทํางาน
กิจกรรมตามบทเรี ยน
ร่ วมกัน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการ
จัดกิจกรรมอย่ างหลากหลาย
ทีส่ ร้ างแรงกระตุ้นหรือ
แรงจูงใจให้มีการสื บเสาะหา
ความรู ้ และมีแรงบันดาลใจ
ในการเรี ยนรู ้
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ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ผลการวินิจฉัยผูเ้ รี ยนก่อนการจัด
การเรี ยนรู ้
2. เป้ าหมายการปฏิบตั ิงานและ
กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรี ยนต่าง ๆ
3. อื่น ๆ (ระบุ…..………….…….)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
กิจกรรมการเรี ยนรู )้
2. บันทึกหรื อรายงานกระบวนการ
และผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิงานของ
ครู และผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…...……...…….)

มาตรฐานที่ 6 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
2. ด้ านการแสดงออก 1. จัดกิจกรรมให้ผ้เู รียนได้
2.1 จัดกิจกรรมที่
แลกเปลีย่ นการเรียนรู้ อย่ าง
ส่งเสริ มให้
สมํา่ เสมอ โดยใช้สถานการณ์
ผูเ้ รี ยนเกิดความ ที่ส่งเสริ มให้คิด อภิปราย
กระตือรื อร้นต่อ นําเสนอผลงาน และให้ทุกคน
การเรี ยนรู ้และ
ได้มีส่วนร่ วมประเมินผล
สร้างแรง
บันดาลใจใน 2. จัดประสบการณ์ ตรงหรือสร้ าง
การเรี ยนรู ้
สถานการณ์ จาํ ลองทีท่ ้ าทาย
ความสนใจและมีความหมาย
ต่ อผู้เรียน เพื่อช่วยจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนอยากรู ้อยากเห็น
ซักถาม อภิปราย และ
สร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3. จัดบรรยากาศและสภาพ
แวดล้ อมให้ เอือ้ ต่ อการเรียนรู้
เพื่อกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีความ
สนใจและมีแรงบันดาลใจที่
จะแก้ปัญหาร่ วมกันให้ได้
ผลสําเร็ จ

1.
2.
3.

4.
1.

2.
3.

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
ผลงานของผูเ้ รี ยน
บันทึกหรื อรายงานกระบวนการ
และผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิงานของ
ครู และผูเ้ รี ยน
อื่น ๆ (ระบุ……………....…….)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากสถานการณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้
ในการเรี ยนรู ้ ตามเนื้ อหาสาระใน
หน่วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ)
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
อื่น ๆ (ระบุ………….………….)

1. ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
สื่ อนวัตกรรม แหล่งเรี ยนรู ้
บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในการ
เรี ยนรู ้
2. ผลงานของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…………..…….)
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มาตรฐานที่ 6 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
3. ด้ านความสามารถ
3.1 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน 1. จัดกิจกรรมทีก่ ระตุ้นให้ ผู้เรียน 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กระตุน้
ต้องการเรี ยนรู ้และ
คิดทบทวนความรู้ สํารวจ
ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง)
สร้างความรู ้ดว้ ย
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง รวมทั้ง
ตนเอง และนําแนวคิดที่มีอยู่ 2. ผลการสังเกตการปฏิบตั ิงาน
สภาพจริ งและหลักฐานที่บนั ทึก
การทํางานร่ วมกัน
แล้วมาเชื่อมโยงกับ
อย่างมีความสุข
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ 3. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
(พิจารณาทั้งประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ได้
และประสิ ทธิผลของการทํางาน
ด้วยตนเอง
เป็ นกลุ่ม)
4. แฟ้ มสะสมงานของครู และผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ……………….…….)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
2. จัดกิจกรรมทีม่ กี ารลงมือ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างแรง
ปฏิบัตจิ ริงทั้งในลักษณะเป็ น
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงบันดาลใจ)
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม เพื่อ
2. ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับเทคนิค
สร้างแรงจูงใจให้ร่วมคิด
การสอนที่มีการทํางานเป็ นกลุม่
ร่ วมทํา ร่ วมแก้ปัญหา
3. ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………….……...)
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 มาตรฐานที่ 7 : การใช้ ทกั ษะการสื่อสารเพือ่ ส่ งเสริมการเรียนรู้
มี ท ักษะการสื่ อสารและสามารถใช้ภาษาอย่ างถู กต้องทั้งการพู ดและ
การเขียน เพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหา
ความรู้และแก้ปัญหา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่ วมกัน
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการ 1.
เข้าใจและ
ใช้ ภาษาได้ อย่ างถูกต้ อง และ
ตระหนักใน
เลือกใช้ ทกั ษะการสื่อสาร
ความสําคัญของ ทั้งการพูด การเขียน การใช้
การสื่ อสาร
คําศัพท์ และการนําเสนอ 2.
การสื บเสาะหา
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ความรู ้ และการ สื บค้นหรื อสื บเสาะหาความรู ้
3.
มีปฏิสมั พันธ์
จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
4.
2. มีความรู ้ ความเข้าใจและ 1.
เห็นความสําคัญในการให้
ผู้เรียนฝึ กทักษะการสื่อสาร
โดยการซักถาม อภิปราย
บันทึก รายงานหรื อนําเสนอ 2.
3.
ผลงานในรู ปแบบต่าง ๆ

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
การใช้ภาษาได้ถูกต้อง ชัดเจน สื่ อสาร
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจและสามารถนําแผน
ไปใช้ได้)
การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อ
สื่ อสารให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และ
ให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้ตรงตามเป้ าหมาย
แฟ้ มสะสมงานของครู และผูเ้ รี ยน
อื่น ๆ (ระบุ...……….…………….)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
การใช้ภาษาได้ถูกต้อง ชัดเจน สื่ อสาร
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจและสามารถนําแผน
ไปใช้ได้)
ผลการสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน
ผลการสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……..……...…….)

มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 7 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 มีวธิ ีการสื่ อสาร 1. มีการสื่อสารด้ วยการพูด 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
อย่างเหมาะสม
การเขียนและการแสดงออก เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ซึ่งมี แผนภูมิ ตาราง ผังมโนมติ
ในการพูด เขียน
ที่เหมาะสมในการจัดการ
และการแสดงออก เรียนรู้ เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน ประกอบคําอธิบาย ฯลฯ)
2. ผลการสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน
รวมทั้งการจัดหา สนใจ อยากรู ้อยากเห็น
(พิจารณาจากวิธีการสื่ อสารที่
สื่ ออุปกรณ์
เข้าใจเป้ าหมายในการทํา
เหมาะสมทําให้เข้าใจได้ง่าย)
ต่าง ๆ มาช่วยใน ภาระงานต่าง ๆ
3. ผลงานของผูเ้ รี ยน การทําแบบฝึ กหัด
การจัดการเรี ยนรู ้
บันทึกหรื อรายงานทั้งการเขียนและ
การพูดตรงตามเป้ าหมาย
4. อื่น ๆ (ระบุ………...………..…….)
2. ใช้สื่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
สื่ อการเรี ยนรู ้)
หรือเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการ 2. ผลการรวบรวมสื่ ออุปกรณ์
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยน โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
3. ผลการจัดหา ผลิต และพัฒนาสื่ อ
เรี ยนรู ้เนื้อหาสาระและ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง
กิจกรรมของบทเรี ยน
การเรี ยนการสอน
4. อื่นๆ (ระบุ………....……………...)
0

0

0
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มาตรฐานที่ 7 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
2.2 มีการสื่ อสารหรื อ 1. พูด เขียน อ่ าน และใช้ ศัพท์
นําเสนอแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ และ
ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ได้อย่างถูกต้อง
โดยใช้คาํ ศัพท์ทาง ตามการบัญญัติศพั ท์ของ
วิทยาศาสตร์และ ราชบัณฑิต แต่ในกรณี ที่ไม่
เทคโนโลยีอย่าง
มีการบัญญัติศพั ท์ของ
ถูกต้อง
ราชบัณฑิตยสถานให้ใช้
ศัพท์ที่มีการยอมรับกัน
ทัว่ ไป
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีการสื่ อสาร 1. มีการสื่ อสารและใช้ศพั ท์
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ อย่ าง
เป็ นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน ถูกต้ อง เพื่อสื่ อความหมาย
และทําให้
เนื้อหาสาระและกิจกรรม
ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
ได้ดี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการเรี ยนรู ้ และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
การใช้ศพั ท์ทางวิทยาศาสตร์ในการ
สื่ อสารหรื อนําเสนอแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ )
2. ผลการสังเกตความสามารถในการ
สื่ อสารในระหว่างการเรี ยนรู ้
3. อื่น ๆ (ระบุ…….……………….)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
การใช้ศพั ท์ทางวิทยาศาสตร์ในการ
สื่ อสารหรื อนําเสนอแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ )
2. บันทึก รายงาน และการนําเสนอ
ผลงานรู ปแบบต่าง ๆ
3. ผลงานของครู และผูเ้ รี ยน แบบฝึ กหัด
ใบความรู ้ ใบงาน เอกสารประกอบ
การสอน
4. อื่น ๆ (ระบุ………...……..…….)
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มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสู ตรและการวางแผนการสอน

พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาและจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ตามเป้ าหมาย โดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการ 1. ผลการเข้ารับการอบรม (พิจารณา
เข้าใจ และ
กระบวนการจัดทําและพัฒนา จากวุฒิบตั ร เกียรติบตั ร หรื อ
เอกสารประกอบการอบรม)
ตระหนักใน
หลักสู ตร สถานศึกษา และ
2. ผลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ความสําคัญของ นําความรู ้ไปใช้พฒั นา
(พิจารณาจากการนําต◌ัวชี้วดั และ
การพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
สาระการเรี ยนรู ้แกนกลางของ
หลักสูตรและ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตร มาจัดทําคําอธิบาย
การวางแผน
รายวิชา หน่วยการเรี ยนรู ้)
การเรี ยนรู ้
3. อื่น ๆ (ระบุ………..….……….)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจการจัดทํา 1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนจัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มี
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
รายละเอียดครอบคลุม
บันทึกหลังการสอน
เป้ าหมายการเรี ยนรู ้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
วิทยาศาสตร์
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……..…….)
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในการ 1. แบบกําหนดภาระงานที่ครู ได้รับ
มอบหมาย
กําหนดภาระงาน การจัด
การเรียนรู้ และนําความรู ้ไป 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
พัฒนาระบบการเรี ยนรู ้
กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 3. บันทึกการปฏิบตั ิงาน รายงานผล
การจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
4. ผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
การวัดผลประเมินผลให้
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…………..…….)
สอดคล้องกัน โดยเป็ น
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
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ครูวท
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มาตรฐานที่ 8 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดทําสาระการ 1. จัดทําหรือมีส่วนร่ วมในการ 1. หลักสูตรสถานศึกษา (พิจารณาจาก
การกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั
เรี ยนรู ้ และ
จัดทําหลักสู ตรกลุ่มสาระการ
คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
พัฒนาแผนการ
เรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ และ
การเรี ยนรู ้และหน่วยการเรี ยนรู ้)
จัดการเรี ยนรู ้
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
โดยเน้นผูเ้ รี ยน
ที่เหมาะสมกับบริ บทของ
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เป็ นสําคัญและ
ระดับชั้นที่สอน
เป็ นระบบและเหมาะสมกับระดับชั้น
สอดคล้องตาม
ที่สอน)
สภาพชุมชน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
หรื อท้องถิน่
4. อื่น ๆ (ระบุ……………...…....)
3. ด้ านความสามารถ
1. รายงานการพัฒนาหลักสูตร
3.1 มีการพัฒนา
1. มีการพัฒนาหลักสู ตรและ
หลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้อย่ าง 2. บันทึกหรื อรายงานการนําหลักสูตร
หรื อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
และแผนการ
เป็ นระบบ โดยใช้ผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ตาม ประเมินการใช้หลักสูตร หรื อ 3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนและ
งานวิจยั ในระดับสถานศึกษา
ผลการประเมิน
ผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ น
การใช้หลักสูตร
แนวทางการปรับปรุ งและ 4. อื่น ๆ (ระบุ……………...…….)
และแผนการ
พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
หรื อผลงานการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน
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มาตรฐานที่ 9 : การประเมินผลเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้

ใช้วิธีก ารประเมิ นผลตามสภาพจริ ง ได้อย่า งครอบคลุ ม สมรรถภาพของ
ผูเ้ รี ยน ทั้งด้านความรู ้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และนําผลการประเมินไป
ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการ 1. รายงานหรื อผลงานจากการ
เข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
เข้าใจหลักการ
และวิธีการประเมินผลตาม
ดูงานด้านการวัดผลประเมินผล
และวิธีการ
สภาพจริง และนําความรู ้ไป
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
วัดผลประเมินผล ใช้ประเมินพฤติกรรมการ
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้
แสดงออกขณะปฏิบตั ิงาน
เครื่ องมือ วิธีการวัดผล ประเมินผล
วิทยาศาสตร์
และผลงานของผูเ้ รี ยน
การเรี ยนรู ้)
และเทคโนโลยี
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………..………….)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจการทดสอบ 1. แผนการวัดผลประเมินผล
2. แบบทดสอบและเครื่ องมือวัดผล
ด้ วยแบบทดสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ
ประเมินผลจากการปฏิบัตงิ าน
และผลงาน และนําความรู ้ไป ผลงานของผูเ้ รี ยน
พัฒนาเครื่ องมือทดสอบให้มี 3. อื่น ๆ (ระบุ…...…..…………….)
คุณภาพ หรื อกําหนดภาระงาน
ในการเรี ยนรู ้ที่มีการประเมินผล
ควบคู่กบั การลงมือปฏิบตั ิจริ ง
79
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มาตรฐานที่ 9 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 มีการพัฒนาการ 1. มีการกําหนดจุดประสงค์
วัดผลประเมินผล วิธีการและเกณฑ์ การประเมิน
โดยสร้างและ
เพือ่ ให้มีเป้ าหมาย ขอบเขต
เลือกใช้เครื่ องมือ และแนวปฏิบตั ิในการ
วัดผลและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ประเมินผลใน
ผูเ้ รี ยน
การประเมิน
สมรรถภาพของ 2. มีการวัดผลประเมินผลโดยการ
ผูเ้ รี ยนอย่าง
ทดสอบ และสังเกตพฤติกรรม
ครอบคลุมทั้ง
การแสดงออกขณะปฏิบตั งิ าน
ความรู ้ ความคิด และผลงานของผู้เรียน
ทักษะ
มีการประเมินก่อนการเรี ยน
กระบวนการ
ระหว่างการเรี ยน และ
และเจตคติ
ปลายภาคเรี ยน

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. แผนการวัดผลประเมินผล
2 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
หรื อการทําภาระงานในลักษณะ
ต่าง ๆ
3. บันทึก รายงาน หรื อผลการ
ประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……....……….)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
วิธีการประเมินผล)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
3. ผลการประเมินเพื่อวินิจฉัยผูเ้ รี ยน
4. ผลการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้
5. ผลการประเมินสรุ ปปลายภาค
6. งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
7. อื่น ๆ (ระบุ...….……...……….)
3. สร้ างและพัฒนาแบบทดสอบ 1. บันทึกการสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบแบบต่าง ๆ
หลายรู ปแบบได้ อย่ างมี
มาตรฐาน ตรงตามพฤติกรรม (พิจารณาจากคุณภาพของ
ข้อสอบแต่ละข้อ)
ที่ตอ้ งการประเมิน
2. การบันทึกผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน และการแปลผล
การประเมิน
3. งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……….……….)
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มาตรฐานที่ 9 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
3. ด้ านความสามารถ
1. มีการสร้ างและพัฒนา
3.1 มีทกั ษะการ
วัดผลประเมินผล แบบทดสอบให้ มคี ณ
ุ ภาพและ
ทั้งความรู ้และ
นําไปใช้ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ
เรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนให้ 2. มีการวัดผลประเมินผลอย่ าง
เป็ นไปตาม
เป็ นระบบด้ วยวิธีการและ
ธรรมชาติและ
เครื่องมือทีห่ ลากหลาย
ตามศักยภาพ

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. บันทึกการสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบแบบต่าง ๆ (การสร้าง
การทดลองใช้ และการปรับปรุ ง)
2. แผนการพัฒนาแบบทดสอบ
และการนําไปใช้
3. อื่น ๆ (ระบุ…..………….….)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
จากวิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวัดผลประเมินผล)
2. ผลการประเมินเพื่อวินิจฉัยผูเ้ รี ยน
3. ผลการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. บันทึกผลการประเมิน
ระหว่างภาคและปลายภาค ทั้ง
ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
5. อื่น ๆ (ระบุ…...……………….)
3. มีการบันทึกผลการประเมิน 1. บันทึกผล รายงานสรุ ปจุดเด่น
จุดด้อยในการใช้เครื่ องมือประเมิน
อย่ างต่ อเนื่องและเป็ นระบบ
โดยการบันทึกคะแนน บันทึก แบบต่าง ๆ
2. บันทึกผล ข้อมูลการพัฒนาการ
พฤติกรรม หรื อบันทึก
เหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ………........…..….)
มีการปรับปรุ ง แก้ไข และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้อย่าง
สมํ่าเสมอ
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 มาตรฐานที่ 10 : การนําชุมชนมาร่ วมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรี ยน

ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสถานศึก ษากับ ชุ ม ชน และ
ให้โ อกาสผูป้ กครอง ชุ ม ชนและองค์ก ร เพื่ อ การสนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาและ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจโครงสร้ าง 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาการศึกษา
เข้าใจ และ
การบริหารและบทบาทหน้ าที่
ธรรมนูญโรงเรี ยน
ตระหนักถึง
ของบุคลากรทั้งในองค์กรและ
ความสําคัญของ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องจากภายนอก และ 2. แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและ
การบรรยายบทบาทหน้าที่ของ
ความสัมพันธ์
ให้โอกาสชุมชนมาร่ วม
กรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยูใ่ น
ระหว่าง
สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้
โครงสร้างองค์กร
สถานศึกษากับ
วิทยาศาสตร์
3. รายงานประจําปี เกี่ยวกับคุณภาพ
ผูป้ กครอง และ
การศึกษาของสถานศึกษา
ชุมชน
4. คู่มือปฏิบตั ิงานของครู และ
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิจารณา
การทํากิจกรรม งานหรื อโครงการ
ซึ่งบุคคลและหน่วยงานมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและ
สถานศึกษา)
6. อื่น ๆ (ระบุ…….....……..….)
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มาตรฐานที่ 10 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดกิจกรรม
ร่ วมกับผูเ้ รี ยน
ครู ผูป้ กครอง
ชุมชน หรื อ
องค์กร เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน

48

ตัวชี้บ่ง
2. มีความรู ้ ความเข้าใจนโยบาย
และแผนการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา และนํามา
กําหนดเป้ าหมายและโครงการ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยให้โอกาสชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมตามความเหมาะสม

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. คู่มือปฏิบตั ิงานของครู (พิจารณา
จากกิจกรรม งานหรื อโครงการ
รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบหรื อผูท้ ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง)
2. โครงสร้างองค์กรที่มีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งผูป้ กครอง ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าํ
ในชุมชน ครู ผูเ้ รี ยนและอื่น ๆ
4. อื่น ๆ (ระบุ……...….……….)

1. มีการเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ 1. แผนพัฒนาการศึกษาและผลการ
ปฏิบตั ิงาน กิจกรรม โครงการ
กิจกรรม งาน โครงการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณภาพการเรียนการรู้
2. ผลการร่ วมประชาสัมพันธ์หรื อ
วิทยาศาสตร์ ให้ผปู ้ กครอง
จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง
ชุมชน และสังคมได้เข้าใจใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภารกิจของสถานศึกษาและ
ความก้าวหน้าด้านการจัดการ 3. อื่น ๆ (ระบุ………... ………)
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มาตรฐาน

ครูวท
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มาตรฐานที่ 10 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
2. จัดกิจกรรม จัดแสดง หรือจัด 1. ผลงาน แฟ้ มสะสมงาน ผลการ
จัดกิจกรรม การแสดง สาธิต
นิทรรศการทีส่ ่ งเสริมผู้เรียนได้
แสดงความรู้ ความสามารถและ นิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์
และการนําเสนอผลงานรู ปแบบ
ทักษะทีไ่ ด้ รับจากการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เพื่อให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้หรื อมี
ผลสะท้อนกลับจากผูอ้ ื่นมาใช้ 2. ผลงานของผูเ้ รี ยน ภูมิปัญญา
เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ท้องถิ่น หรื อผลงานจากองค์กรที่
ร่ วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผลงานของครู (พิจารณาจาก
บทบาท หน้าที่ ภาระงานที่
รับผิดชอบ)
4. อื่น ๆ (ระบุ…………..…..….)
1. รายงานคุณภาพการจัดการ
3. จัดทํารายงานผลการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู หน่วยงาน
เรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมของสถานศึกษา หรื อ
โดยจัดทําสารสนเทศที่มี
รายงานประจําปี
เนื้อหาสาระที่สาํ คัญนําเสนอ
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี 2. คู่มือการปฏิบตั ิงานของครู
และผลการปฏิบตั ิงาน
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ………….……….)

มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 10 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีการปฏิบตั ิงาน 1. จัดประชุมร่ วมกับผู้ปกครอง
ร่ วมกับบุคลากร หรือการทํากิจกรรมร่ วมกับ
ในสถานศึกษา
ผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ผูป้ กครอง และ ความคิดเห็น แก้ปัญหา หรื อให้
ชุมชนอย่างมี
คําชี้แจงเกี่ยวกับผลการเรี ยนรู ้
ประสิ ทธิภาพ
ของผูเ้ รี ยน
เพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
2. จัดกิจกรรมการให้ บริการแก่
ชุมชนและให้ ชุมชนอาสาสมัคร
เข้ ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน
โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อให้โอกาสทุกฝ่ าย
ได้มีส่วนร่ วมตามศักยภาพ

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. บันทึกการประชุมร่ วมกับ
ผูป้ กครอง หรื อสรุ ปรายงานการ
เยีย่ มบ้านผูเ้ รี ยน ผลงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผูป้ กครองและครู
2. ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดย
ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนให้
การส่งเสริ มและสนับสนุน
3. อื่น ๆ (ระบุ………...……….)
1. ผลงานของครู ผูเ้ รี ยน และ
ผูป้ กครอง ในการจัดการศึกษา
และการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
2. ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3. อื่น ๆ (ระบุ………....……….)

ผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่แสดงไว้ในตารางข้างต้น เป็ นตัวอย่าง
ประเภทของผลงานของครู ที่จดั ทําหรื อปรากฏขึ้นในระหว่างการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ถ้ามี
ผลงานอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุน้ ี และสะท้อนตามตัวชี้ บ่งของคุณลักษณะต่าง ๆ ก็
สามารถนํามาใช้ประเมินได้ ทั้งนี้ การรวบรวมผลงาน หลักฐานต่าง ๆ ควรจัดอย่าง
เป็ นระบบ เช่น จัดให้มีระเบียนหรื อดัชนีเอกสารที่มีคาํ อธิ บายประกอบไว้ดว้ ย พร้อมกับ
แฟ้ มสะสมงานหรื อสถานที่จดั เก็บผลงานของแต่ละบุคคล
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ตอนที่ 3 การประเมินผลงานและการบันทึกผลการประเมิน
ผลงานของครู ที่ ส ะท้อนมาตรฐานครู วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี อยู่หลาย
ประเภท เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู ้ งานวิจยั ในชั้นเรี ยน คู่มือการปฏิบตั ิงาน แฟ้ มสะสมงาน
และผลงานอื่น ๆ เมื่อต้องการประเมินผลงานประเภทใด ผูป้ ระเมินต้องเข้าใจลักษณะ
ของผลงานนั้นและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั มาตรฐานครู แต่ละด้านได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผลงานโดยแยกตามคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านการ
แสดงออก และด้านความสามารถของครู ตามมาตรฐานด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุ ม
และครบถ้วน
1. การประเมินผลงาน
เพื่อให้เห็ นแนวทางการประเมินผลงานที่สะท้อนมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในที่น้ ีจึงนําเสนอการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเป็ นตัวอย่าง ดังนี้
ประเภทของผลงาน
แผนการจัดการเรี ยนรู้
หัวข้ อของผลงานทีป่ ระเมิน เนื้ อ หาสาระ (ผลงานของหั ว ข้ อ นี้ แสดงถึ ง
คุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 8)
มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
พิจารณาว่าเนื้ อหาสาระถูกต้องและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เหมาะสมกับระดับ
ของผูเ้ รี ย น บันทึ ก ผลและให้ระดับคุ ณภาพ (ใช้ตวั ชี้ บ่งของคุ ณลักษณะเป็ นแนวทาง
การพิ จ ารณาสรุ ป ผล และใช้เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ตามคํา ชี้ แจงเกี่ ย วกับ มาตรฐานครู
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ระดับคุณภาพ)
ด้ านความรู้
บันทึกจุดเด่น/จุดด้อย และตัดสิ นให้ระดับคุณภาพ
ด้ านการแสดงออก บันทึกจุดเด่น/จุดด้อย และตัดสิ นให้ระดับคุณภาพ
ด้ านความสามารถ บันทึกจุดเด่น/จุดด้อย และตัดสิ นให้ระดับคุณภาพ
0

0
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มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสู ตรและการวางแผนการสอน
พิ จ ารณาว่ า จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ส อดคล้อ งกับ ผลการเรี ยนรู ้ ที่ ค าดหวัง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น กิจกรรม การวัดผลและประเมินผล การบันทึกผลเหมาะสม
กับบริ บทของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา และให้ระดับคุณภาพ (ใช้ตวั ชี้ บ่งของคุณลักษณะ
เป็ นแนวทางการพิ จ ารณาสรุ ป ผล และใช้เ กณฑ์ก ารประเมิ น ตามคํา ชี้ แ จงเกี่ ย วกับ
มาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ระดับคุณภาพ)
ด้ านความรู้
บันทึกจุดเด่น/จุดด้อย และตัดสิ นให้ระดับคุณภาพ
ด้ านการแสดงออก บันทึกจุดเด่น/จุดด้อย และตัดสิ นให้ระดับคุณภาพ
ด้ านความสามารถ บันทึกจุดเด่น/จุดด้อย และตัดสิ นให้ระดับคุณภาพ
ผลงานแต่ละชิ้นของครู จะได้รับการประเมินคุณลักษณะทั้งด้านความรู ้ ด้านการ
แสดงออก และด้านความสามารถตามมาตรฐานครู และเทคโนโลยีท้งั 10 มาตรฐาน ทั้งนี้
ครู ตอ้ งประเมินผลงานของตนเอง และควรประเมินผลงานแต่ละชิ้นเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลการบันทึกแต่ละครั้ง แล้วนําไปบันทึกรวมกันเพื่อจัดทําเป็ นข้อสรุ ปต่อไป
2. การบันทึกผลการประเมิน
การออกแบบหรื อสร้างแบบบันทึกผลงานประเภทต่าง ๆ ของครู ควรคํานึ งถึง
หลักการออกแบบหรื อสร้าง ดังนี้
1. ความสะดวกในการใช้ งาน แบบบันทึกผลการประเมินต้องออกแบบให้
ผูป้ ระเมินนําไปใช้อย่างสะดวกและง่ายต่อการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
2. ความครอบคลุมประเด็นที่ต้องการประเมิน แบบบันทึกผลงานของครู
ใช้เพื่อเก็บข้อมูล คุ ณลักษณะด้านความรู้ การแสดงออก และความสามารถของครู ตาม
มาตรฐานด้านต่าง ๆ จึงควรมีหัวข้อครอบคลุมตามประเด็นที่ตอ้ งการประเมินทั้งหมด
แต่ไม่ควรสร้างขึ้นหลาย ๆ ฉบับเกินความจําเป็ นที่จะใช้งาน
3. การนําเสนอผลการประเมินให้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจได้ แบบบันทึกผลงาน
ของครู ตอ้ งสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจคุ ณภาพของผลงานตามเกณฑ์การประเมิน และได้รับ
การยอมรับจากผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
การออกแบบบันทึกผลงานของครู ทาํ ได้หลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่ตอ้ งการ
บันทึก ในที่น้ ีได้เสนอตัวอย่างแบบบันทึก 5 แบบ ดังนี้
52
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แบบบันทึกที่ 1 แบบบันทึกการวิเคราะห์ และประเมินผลงานรายมาตรฐาน
เป็ นแบบบันทึกเพื่อให้ผูป้ ระเมินวิเคราะห์ผลงาน และระบุว่าผลงาน
สะท้อนถึงมาตรฐานใดบ้างเป็ นรายมาตรฐาน โดยแยกตามคุณลักษณะด้านความรู้ ด้าน
การแสดงออก และด้า นความสามารถ และประเมิ น ผลงานโดยใช้ ต ัว ชี้ บ่ ง ของ
คุ ณลักษณะเป็ นแนวทางในการสรุ ปผล และให้ระดับคุณภาพ รวมทั้งระบุจุดเด่นและ
จุดด้อยของผลงาน
แบบบันทึกที่ 2 แบบบันทึกสรุปผลการประเมินรายชิ้นงาน
เป็ นแบบบันทึกที่ ใช้ในการประเมินผลงานแต่ละชิ้ น โดยแยกให้เห็ น
ผลการประเมินคุณลักษณะด้านความรู ้ การแสดงออก และด้านความสามารถในแต่ละ
มาตรฐาน
แบบบันทึกที่ 3 แบบบันทึกสรุปผลการประเมินทุกชิ้นงาน
เป็ นแบบบันทึกที่ใช้ในการสรุ ปผลในภาพรวมของทุกชิ้ นงาน โดยนํา
ผลการประเมินของแต่ละชิ้นงานมาบันทึกรวมไว้ในแบบบันทึกนี้
แบบบันทึกที่ 4 แบบบันทึกสรุปผลการประเมินรายบุคคล
เป็ นแบบบันทึกที่ใช้บนั ทึกผลการประเมินมาตรฐานครู แต่ละคน โดย
นํา ผลการประเมิ น ทุ ก ครั้ งมารวมกันไว้ใ นบัน ทึ ก นี้ เพื่ อ แสดงถึ ง การประเมิ นอย่า ง
ต่อเนื่องและผลการประเมินที่มีความก้าวหน้าขึ้น แบบบันทึกนี้ใช้เพื่อบันทึกรายชิ้นงาน
หรื อบันทึกคุณภาพโดยรวมของทุกชิ้นงานก็ได้
แบบบันทึกที่ 5 แบบบันทึกสรุปผลการประเมินทั้งสถานศึกษา
เป็ นแบบบันทึกที่ใช้สรุ ปผลการประเมินครู ท้ งั สถานศึกษา เพื่อแสดงถึง
คุณภาพของครู วิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา และใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มี
มาตรฐานสู งยิง่ ขึ้นต่อไป
ตัวอย่างแบบบันทึกทั้ง 5 แบบข้างต้น ผูป้ ระเมินจะต้องใช้เกณฑ์ ด้านคุณภาพ
แบบแยกตามประเภทของผลงานเป็ นเกณฑ์การประเมิน และบันทึกผลลงในแบบบันทึก
ที่ 1 แล้วนําผลการประเมินมาสรุ ปในแบบบันทึกที่ 2 – 5 ตามลําดับ

มาตรฐาน
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สําหรับการหาค่าเฉลี่ ยของระดับคุณภาพในแบบบันทึกที่ 3 ให้ใช้คะแนนแทน
ระดับคุ ณภาพ (4 หมายถึง ดีมาก / 3 หมายถึง ดี / 2 หมายถึง พอใช้ แต่ ต้องปรั บปรุ ง /
1 หมายถึ ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ) กรณี ที่ มี ผ ลงานมากกว่า 1 ชิ้ น ที่ ใ ช้ป ระเมิ น คุ ณ ลัก ษณะ
เดียวกัน ผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาว่าผลงานเหล่านั้นได้สะท้อนคุณลักษณะ (ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก และด้านความสามารถ) ในระดับที่เท่ากันหรื อไม่ ถ้าผลงานทุกชิ้ น
สะท้อนคุ ณลักษณะเดี ยวกันในระดับที่เท่ากัน ให้ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตในการหาค่าเฉลี่ย
แต่ ถ้า ผลงานแต่ ล ะชิ้ นสะท้อนคุ ณ ลัก ษณะในระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน ให้ ใ ช้ค่ า เฉลี่ ย ถ่ ว ง
นํ้าหนักในการหาค่าเฉลี่ย และผูป้ ระเมินจะต้องกําหนดนํ้าหนักของผลงานแต่ละชิ้น โดย
ผลงานที่สะท้อนถึ งคุ ณลักษณะเดี ยวกันในระดับที่สูงกว่าผลงานชิ้นอื่น จะต้องกําหนด
นํ้าหนักของผลงานชิ้นนั้นให้มากกว่าผลงานชิ้นอื่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
มาตรฐานที่

1

ประเภทของผลงาน
คุณลักษณะด้ าน แผนการจัด งานวิจัยในชั้นเรียน แฟ้ มสะสมงาน สื่ อนวัตกรรม ค่ าเฉลี่ยของ
สรุปผล
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพ การประเมิน
*
*
*
*
(1)
(1)
(2)
(1)
1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

หมายเหตุ

*

4
3
2

3
1
2

2
4
2

4
2
3

3.4
2.6
2.2

ผ่าน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น

หมายถึง นํ้าหนักของผลงาน

ตัวอย่ างการคํานวณค่ าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพด้ านความรู้
ผลรวมการให้คะแนน = (4 × 2*) + (3 × 1*) + (2 × 1*) + (4 × 1*) = 17
17
= 3.4
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ =
(2 + 1 + 1 + 1)
การสรุ ปผลการประเมิน
1. การสรุ ปผลการประเมินในแบบบันทึกที่ 3 ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณภาพ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพ
2.75 – 4.00
1.00 – 2.74
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สรุปผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

2. การสรุ ปผลการประเมิ นรายมาตรฐานในแบบบันทึก ที่ 4 ให้พิจารณาจาก
สรุ ปผลการประเมินคุณลักษณะจากการประเมินครั้งสุ ดท้าย (จากแบบบันทึกที่ 3) ดังนี้
สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะครั้งสุ ดท้ าย
ผ่าน 2 – 3 คุณลักษณะ
ผ่าน 1 คุณลักษณะ

3. การสรุ ปผลการประเมินในแบบบันทึกที่ 5 ให้พิจารณาจากผลการประเมิ น
ของมาตรฐานที่ 1 และ 2 และมาตรฐานที่ 3 -10 โดยครู ที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านจะต้องผ่าน
มาตรฐานที่ 1 และ 2 และผ่านมาตรฐานที่ 3-10 อีกอย่างน้อย 4 มาตรฐาน

มาตรฐาน
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 1
แบบบันทึกการวิเคราะห์ และประเมินผลงานรายมาตรฐาน
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน……............................................……กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ …………ระดับชั้น..........
ประเภทของผลงาน…………………………………….เรื่ อง/หัวข้อ.......................................................
ประเมินครั้งที่ ................ ปี การศึกษา…………
คําชี้แจง 1. ระบุมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ประเมินเพียงหนึ่งมาตรฐาน แล้วระบุคุณลักษณะ
(ด้านความรู ้ การแสดงออก และความสามารถ) และตัวชี้บ่ง บันทึกระดับคุณภาพ
(ดีมาก / ดี / พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง / ต้องปรับปรุ ง)
2. ทําเครื่ องหมาย  แสดงระดับคุณภาพของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ประเมิน
พร้อมบันทึกจุดเด่นและจุดด้อยของผลงาน
มาตรฐานที่ ..............................................................................................................................................
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดี

พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ ง

ด้านความรู ้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ
จุดเด่ นของผลงาน ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดด้ อยของผลงาน ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก……………………….………ตําแหน่ ง …………….วันที่..…..เดือน…….………พ.ศ……….
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 2
แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินรายชิ้นงาน
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน.................................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้......................ระดับชั้น..........
ประเภทของผลงาน.............................................เรื่ อง/หัวข้อ.............................................................
ประเมินครั้งที่ ................ ปี การศึกษา.................
คําชี้แจง บันทึกระดับคุณภาพ (ดีมาก / ดี / พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง / ต้องปรับปรุ ง) แล้วสรุ ปผลการ
ประเมินลงในช่องระดับคุณภาพคุณลักษณะแต่ละด้าน
ระดับคุณภาพของคุณลักษณะ

มาตรฐาน

ความรู้ การแสดงออก ความสามารถ

มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(หัวข้อที่ประเมิน : สาระสําคัญ, เนื้อหาสาระ ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 2 การใฝ่ เรี ยนรู ้และการนําความรู ้วทิ ยาศาสตร์ไปใช้
(หัวข้อที่ประเมิน : กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 3 การจัดโอกาสในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
(หัวข้อที่ประเมิน : เนื้อหาสาระ, กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
(หัวข้อที่ประเมิน : กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 5 การใช้วิธีสอนที่หลากหลายและเหมาะสม
(หัวข้อที่ประเมิน : กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 6 การสร้างแรงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงบันดาลใจ
(หัวข้อที่ประเมิน : กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 7 การใช้ทกั ษะการสื่ อสาร
(หัวข้อที่ประเมิน : ความสามารถในการสื่ อสาร ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสู ตรและการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
(หัวข้อที่ประเมิน : จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 9 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
(หัวข้อที่ประเมิน : การวัดผลประเมินผล ฯลฯ)
มาตรฐานที่ 10 การนําชุมชนมาร่ วมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู ้
(หัวข้อที่ประเมิน : กิจกรรมการเรียนรู ้,สื่ อการเรี ยนรู ้ ฯลฯ)
ผู้บันทึก…………………..….……….…ตําแหน่ ง ……….........….วันที่..…..เดือน….………พ.ศ……………
มาตรฐาน
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 3
แบบบันทึกสรุปผลการประเมินทุกชิ้นงาน
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน.................................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้......................ระดับชั้น..........
ประเมินครั้งที่ ................ ปี การศึกษา.................
คําชี้แจง 1. ระบุประเภทของผลงานและระดับคุณภาพ (4 = ดีมาก / 3 = ดี / 2 = พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง /
1 = ต้องปรับปรุ ง) ของคุณลักษณะในแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
2. หาค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ และสรุ ปผลการประเมิน (ผ่าน หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณภาพตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป / ไม่ผา่ น หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตํ่ากว่า 2.75)
มาตรฐานที่

คุณลักษณะด้ าน

1

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

2

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

3

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

4

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

5

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

6

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

7

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

8

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

9

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

10

ประเภทของผลงาน
……..
แผนการจัด งานวิจัยใน ….….
การเรียนรู้ ชั้นเรียน

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

….….

ค่ าเฉลี่ยของ
สรุปผล
ระดับคุณภาพ การประเมิน

ข้ อเสนอแนะ (ถ้ามี)…………………… ผู้บันทึก…………ตําแหน่ ง …………วันที่…..เดือน…พ.ศ…….
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 4
แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินรายบุคคล
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน……………..………………………….……กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ………………….
จํานวนชิ้นงาน……….…...………......………ระดับชั้น…….………ปี การศึกษา………..………….....
คําชี้แจง บันทึกผลการประเมิน (ผ่าน / ไม่ผา่ น) ของคุณลักษณะในแต่ละมาตรฐานจากการประเมิน
แต่ละครั้ง และสรุ ปผลการประเมินรายมาตรฐาน (ผ่าน / ไม่ผา่ น)
มาตรฐานที่

ครั้งที่

1

1
2
3

2

1
2
3

3

1
2
3

4

1
2
3

5

1
2
3

6

1
2
3

7

1
2
3

8

1
2
3

9

1
2
3

10

1
2
3

ผลการประเมินของคุณลักษณะ
ความรู้

การแสดงออก

ความสามารถ

สรุปผลการประเมิน

ข้ อเสนอแนะ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก…………………….……ตําแหน่ ง ……..………วันที่…..เดือน…………………พ.ศ……..
มาตรฐาน
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 5
แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10

มาตรฐานที่ 9

มาตรฐานที่ 8

มาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 1

โรงเรี ยน ……………...................................................................………...จังหวัด …………….….....
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ……………….................................................................……………………….
จํานวนครู วทิ ยาศาสตร์ในสถานศึกษา ……………..….คน ปี การศึกษา…..…………………………..
คําชี้แจง บันทึกผลการประเมินรายบุคคลจากแบบบันทึกแบบที่ 4 ลงในแบบบันทึกนี้ แล้วสรุ ปผล
การประเมินในภาพรวมของครู แต่ละคน (ผ่าน / ไม่ ผ่าน)
ระดับคุณภาพตามรายมาตรฐาน
สรุปผล
ลําดับ ชื่อ – สกุลของครู
การประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
…
…
หมายเหตุ เกณฑ์ผา่ น หมายถึง ผ่านมาตรฐานที่ 1 และ 2 และผ่านมาตรฐานที่ 3-10 อีกอย่างน้อย 4 มาตรฐาน
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก……………………….……ตําแหน่ ง ………………วันที่…..เดือน……………พ.ศ………..
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ตอนที่ 4 นิยามศัพท์
การประเมินตนเอง (self assessment)
การประเมินตนเอง เป็ นวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ และ
การแสดงออกวิธีหนึ่งที่ตอ้ งทําควบคู่กบั การประเมินผลโดยวิธีอื่นๆ การประเมินตนเอง
ทําได้โดยกําหนดวัตถุ ป ระสงค์ก ารประเมิ นให้ชัดเจน และมี เครื่ องมื อการประเมิ นที่
เหมาะสม ผลการประเมิ นจะช่ วยให้ผูป้ ระเมิ นทราบถึ ง จุ ดเด่ น จุ ดด้อยและแนวทาง
การพัฒนาตนเอง การประเมิ นตนเองกับพัฒนาตนเองจึ งต้องดําเนิ นการควบคู่กนั ไป
และต้องปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้หรื อการปฏิบตั ิงาน
ลักษณะสําคัญของการประเมินตนเอง ประกอบด้วย
(1) ต้อ งประเมิ น อย่า งครอบคลุ ม ทั้ง ความรู้ การแสดงออก และ
ความสามารถตามมาตรฐานครู วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2) เลือกใช้วธิ ี การประเมินที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
(3) ต้องประเมินตรงประเด็นตามหลักการและเหตุผล และเก็บข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา
(4) แปลผลและลงข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
(5) มี ค วามเที่ ย งตรงในการประเมิ น ทั้ง เครื่ องมื อ ผูป้ ระเมิน
โอกาสของการประเมิน และการแปลผลข้อมูล
(6) ใช้การประเมินตามสภาพจริ งโดยประเมินหลายด้านไปพร้อมกัน
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพจริ ง และ
ต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment)
การประเมินผลตามสภาพจริ ง เป็ นการประเมินจากสภาพที่เป็ นจริ ง
ของผูเ้ รี ยน ทั้งผลงานและพฤติกรรมที่แสดงออกขณะลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยครอบคลุ ม
ทุ กด้านและใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย เพื่อให้เห็ นถึ งสมรรถภาพของผูเ้ รี ย น
อย่ า งแท้จ ริ ง ซึ่ งจะเป็ นข้อ มู ล ป้ อนกลับ ให้ ผูเ้ รี ย นได้รู้ ถึ ง ความสามารถของตนเอง
การประเมินตามสภาพจริ งที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องประเมินอย่างต่อเนื่ อง
การวิจัยในชั้นเรียน (classroom action research หรือ action research)
การวิ จ ัยในชั้นเรี ยน เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึ กษาในส่ วนของการพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งมี ข้ นั ตอนการพัฒนาเป็ นไปตามวงจรของ
เดมมิ่ง (Deming) คือ Plan (การวางแผน) – Do (การปฏิบตั ิ) – Check (การตรวจสอบ) –
Action (การแก้ไขปรับปรุ ง) หรื อ P – D – C – A
การวิจยั ในชั้นเรี ยนประกอบด้วยขั้นตอนที่สาํ คัญ ได้แก่
(1) ศึกษาปั ญหาในชั้นเรี ยน โดยเลือกปั ญหาที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนมา
แก้ไขก่อน
(2) หาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา
(3) หาวิธีแก้ปัญหา อาจใช้สื่อการสอน เทคนิควิธีการสอน หรื อกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ร่วมด้วย
(4) พัฒนานวัตกรรมหรื อวิธีการที่เหมาะสม ตรวจสอบ ปรับปรุ งและ
ทดลองใช้
(5) สรุ ปผลการวิจยั และนําผลการวิจยั ไปใช้โดยมุ่งที่จะปรับปรุ ง
กลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษาวิจยั
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การสื บเสาะหาความรู้ (inquiry)
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ มีรูปแบบและขั้นตอนที่หลากหลาย
ในที่น้ ีจะเสนอรู ปแบบที่นิยมนําไปใช้ซ่ ึ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นสร้ างความสนใจ (engagement) เป็ นการนําเข้าสู่ บทเรี ยนหรื อ
เรื่ องที่สนใจซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรื ออาจเริ่ มจากความสนใจของตัวผูเ้ รี ยน
เองหรื อเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่ องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กาํ ลังเกิ ด
ขึ้นอยู่ในช่ วงเวลานั้น หรื อเป็ นเรื่ องที่เชื่ อมโยงกับความรู้เดิ มที่เพิ่งเรี ยนรู้มาแล้วเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณี ที่ยงั ไม่มีประเด็นใด
น่าสนใจ ครู อาจให้ศึกษาจากสื่ อต่างๆ หรื อเป็ นผูก้ ระตุน้ ด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน
แต่ไม่ควรบังคับให้ผเู้ รี ยนยอมรับประเด็นหรื อคําถามที่ครู กาํ ลังสนใจเป็ นเรื่ องที่จะใช้ศึกษา
เมื่อมีคาํ ถามที่น่าสนใจ และผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ยอมรับให้เป็ นประเด็นที่
ต้องการศึกษา จึงร่ วมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่ องที่จะศึกษาให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมถึงการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดิม หรื อความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่ ความเข้าใจเรื่ องหรื อประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทาง
ที่ใช้ในการสํารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
(2) ขั้นสํ ารวจและค้ นหา (exploration) เมื่อทําความเข้าใจในประเด็น
หรื อคําถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อ สนเทศ หรื อปรากฏการณ์ ต่ า งๆ วิธี ก ารตรวจสอบอาจทํา ได้หลายวิธี เช่ น
ทํา การทดลอง ทํา กิ จกรรมภาคสนาม การใช้ค อมพิวเตอร์ เพื่อช่ วยสร้ า งสถานการณ์
จําลอง (simulation) การศึ กษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรื อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
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(3) ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (explanation) เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล อย่ า ง
เพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบแล้ว จึงนําข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล
สรุ ปผล และนําเสนอผลที่ได้ในรู ปต่างๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจําลอง สร้างตาราง
ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้ อาจเป็ นไปได้ห ลายทาง เช่ น สนับ สนุ นสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้
(accept) โต้แย้งกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (reject) หรื อสิ่ งใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้
กําหนดไว้ ไม่ว่าผลที่คน้ พบจะอยู่ในรู ปใดก็ตามสามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิด
การเรี ยนรู้ได้
(4) ขั้นขยายความรู้และเพิม่ เติมรายละเอียด (elaboration) เป็ นการนํา
ความรู้ ที่ สร้ างขึ้ นไปเชื่ อมโยงกับ ความรู้ เดิ ม หรื อแนวคิ ดที่ไ ด้ค ้นคว้าเพิ่มเติม หรื อนํา
แบบจําลองหรื อข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้อธิ บายสถานการณ์หรื อเหตุการณ์อื่นๆ ถ้าใช้อธิ บาย
เรื่ องต่างๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึ่ งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่ องต่างๆ ขั้นตอน
นี้อาจได้จากการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางหรื อมีรายละเอียดมากขึ้น
กว่าเดิม
(5) ขั้นประเมิน (evaluation) เป็ นการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้อะไรเพิ่มขึ้น มีสาระเป็ นอย่างไร และมีความมาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่นๆ
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ความคิดระดับสู ง (higher – order thinking)
ความคิดระดับสู ง เป็ นความคิดที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการคิดที่ซบั ซ้อน
และมี ข้ นั ตอนการคิ ดหลายขั้น การฝึ กคิ ดระดับ สู ง นี้ จะเกิ ดขึ้นต่ อเนื่ องมาจากการฝึ ก
ทักษะและความคิดระดับต้นที่เน้นความรู ้ ความจํา ร่ วมกับทักษะการจัดจําแนก การสร้าง
มโนมติ การกําหนดหลักการ การลงข้อสรุ ป และการสรุ ปอ้างอิงที่หลากหลาย การคิด
ระดับสู งสามารถจําแนกได้ ดังนี้
(1) การคิดสร้ างสรรค์ (creative thinking) เป็ นการคิดแปลกใหม่ที่มี
หลายแนวทางในการแก้ปัญหาแทนความคิดเก่า และไม่จาํ กัดอยู่ในวิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง มีลกั ษณะการคิด ดังนี้
- ความคิดคล่อง (fluency)
- ความคิดยืดหยุน่ (flexibility)
- ความคิดริ เริ่ มแปลกใหม่ (originality)
- ความคิดที่มีรายละเอียด (elaboration)
(2) การคิดวิเคราะห์ วจิ ารณ์ (critical thinking) เป็ นการคิดที่เน้นเหตุผล
และคํานึงถึงเป้ าหมายเป็ นหลัก ได้แก่
- การสรุ ปอ้างอิง
- การยอมรับข้อสรุ ป
- การใช้เหตุผลแบบอนุมาน
- การประเมินข้อโต้แย้ง
- การตีความหมาย
(3) การคิดตัดสิ นใจ หรือการตัดสิ นใจ (decision making) เป็ นการ
พิจารณาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ การคิดตัดสิ นใจมีข้ นั ตอน ดังนี้
- การกําหนดเป้ าหมายของการตัดสิ นใจ
- การสร้างทางเลือก
- การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของทางเลือก
- การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก
- การตัดสิ นทางเลือก
- การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช้
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(4) การคิดแก้ ปัญหา หรือการแก้ ปัญหา (problem solving) คือ การ
พิ จ ารณาหาเทคนิ ค ที่ นํา มาใช้ใ นการแก้ปั ญ หาเพื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายตามที่ ต้อ งการ
การคิดแก้ปัญหามีข้ นั ตอน ดังนี้
- การทําความเข้าใจกับปั ญหา
- การรวบรวมและเลือกวิธีแก้ปัญหา
- การลงมือแก้ปัญหา
- การประเมินผลการแก้ปัญหา
จิตวิทยาศาสตร์ (scientific mind )
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
พฤติ ก รรมการแสดงออกของความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ความตระหนัก เจตคติ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยม ซึ่ งคุ ณลักษณะเหล่านี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
(affective domain) พฤติกรรมการแสดงออกที่บ่งถึงความมีจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความ
สนใจใฝ่ รู้ ความมุ่งมัน่ อดทน ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ ความประหยัด ความมี
เหตุผล การร่ วมแสดงความคิดเห็ น การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้ างสรรค์ ในการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถสร้างให้ผเู้ รี ยน
เกิดจิตวิทยาศาสตร์ ได้ และทําการประเมินได้หลายรู ปแบบ แต่การประเมินที่สามารถ
ใช้แบบวัดประเมินได้มี 2 ด้าน คือ
(1) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (scientific attitudes) เป็ นคุ ณลัก ษณะที่
เกิดขึ้นของบุคคลต่อการคิดและการแสดงออกแบบวิทยาศาสตร์ เริ่ มตั้งแต่การตั้งคําถาม
การค้น หาข้อ มู ล ความหมายของข้อ มู ล ความเคารพในหลัก การของเหตุ แ ละผล
ความต้องการที่จะพิสูจน์ การลงข้อสรุ ปจากหลักฐานข้อมูล และการพิจารณาถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นภายหลัง
(2) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (attitude toward sciences) เป็ นความรู้สึก
ของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความชอบ ความสนใจในวิทยาศาสตร์ การเห็นคุณค่า
และความสําคัญของวิทยาศาสตร์
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ทักษะเชาวน์ ปัญญา (intellectual skill)
ทัก ษะเชาวน์ ปั ญ ญา เป็ นความสามารถและทัก ษะทางการคิ ด
ประกอบด้วยทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นบูรณาการ ที่มีลกั ษณะดังนี้
- ทักษะทางการคิดที่ช่วยในการสังเกตหรื อการรับรู ้ขอ้ มูลต่างๆ
- ทักษะทางการคิดและวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น การจัดกลุ่ม
สิ่ งของหรื อเหตุการณ์ การจําแนกประเภท การเปรี ยบเทียบ การแสดงความสัมพันธ์
- ทักษะทางการคิ ดให้เหตุ ผลเพื่ออธิ บายข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจตรวจสอบ การทดลอง การคํานวณค่า หรื อการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
- ทักษะทางการคิดเพื่อคาดคะเนผลลัพธ์ การพยากรณ์ การ
ตั้งสมมติฐาน หรื อการทํานายผลตามข้อมูลที่ได้จดั กระทําไว้
- ทักษะทางการคิดวางแผนวิธีการและขั้นตอนการทํางานด้วย
การออกแบบการทดลอง เพื่ อตรวจสอบสมมติ ฐานการกํา หนดและควบคุ ม ตัวแปร
การวางแผนกระบวนการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เช่ น การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล และ
การสื บเสาะ หาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (nature of science)
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ม าด้ ว ยความพยายามของมนุ ษ ย์ที่ ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process) ในการสื บเสาะหาความรู้ (scientific
inquiry) และแก้ปัญหาผ่านการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ และการสื บค้นข้อมูล ทําให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา
ความรู ้ และกระบวนการดังกล่าวมีการถ่ายทอดต่อเนื่องกันเป็ นเวลายาวนาน
ความรู ้วิทยาศาสตร์ ตอ้ งสามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ เพื่อนํามาใช้
อ้างอิงทั้งในการสนับสนุ นหรื อโต้แย้งเมื่อมีการค้นพบข้อมูล หรื อหลักฐานใหม่ หรื อ
แม้แต่ขอ้ มูลเดิมเดียวกันก็อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ถา้ นักวิทยาศาสตร์ แปลความหมาย
ด้วยวิธีการหรื อแนวคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นความรู ้วทิ ยาศาสตร์ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
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วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่ วมได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นส่ วน
ใดของโลก วิทยาศาสตร์ เป็ นผลจากการสร้างเสริ มความรู้ของบุคคล การสื่ อสารและ
การเผยแพร่ ข ้อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ในเชิ ง วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ที่ ส่ ง ผลให้ ค วามรู ้
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และส่ งผลต่อคนในสังคมและสิ่ งแวดล้อม การศึกษา
ค้นคว้าและการใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องอยูภ่ ายในขอบเขต คุณธรรม จริ ยธรรม
เป็ นที่ยอมรับของสังคม และเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญในการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เป็ น
กระบวนการในงานต่างๆ หรื อกระบวนการพัฒนา ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยความรู้
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับศาสตร์ อื่นๆ ทักษะ ประสบการณ์ จิ นตนาการและความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ของมนุ ษย์ เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับทรัพยากร กระบวนการ และระบบการ
จัดการ จึงต้องใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์ ในทางบวก (positive interaction)
ปฏิ สัมพันธ์ในทางบวก เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากเจตคติที่มีแนวโน้ม
ในทางที่เห็ นด้วย ชื่ นชอบ พอใจ โดยการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็น กิ ริยา
ท่าทาง การกระทํา การพูด การสื่ อสารต่างๆ อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้
(1) การทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
(2) ความสามัคคี รักใคร่ ช่วยเหลือกันและกัน
(3) การเห็นพ้องต้องกัน
(4) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองในการทํางานร่ วมกัน
(5) ความเชื่อถือไว้วางใจต่อกัน
(6) การพัฒนาบุคคลไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์
(7) การมีส่วนร่ วมในกระบวนการปฏิบตั ิ
(8) การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและกระตือรื อร้นที่จะพัฒนา
(9) ความสนใจที่จะร่ วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(10) การมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ (lesson plan)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คือ ผลของการเตรี ยมการวางแผนจัดการเรี ยนรู้
อย่างเป็ นระบบโดยนําสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
รายปี หรื อรายภาคมากําหนดคําอธิ บายรายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู ้ มาออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผลและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยต้องมีการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับบริ บทของผูเ้ รี ยนและสภาพท้องถิ่น
องค์ประกอบที่สาํ คัญในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย สาระสําคัญ
จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ สื่ อการเรี ย นรู ้ การวัดผลและ
ประเมินผล และบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการปฏิบัติงานหรือคู่มือปฏิบัติงานของครู
แผนการปฏิบตั ิงานหรื อคู่มือปฏิบตั ิงานของครู เป็ นคู่มือการทํางานของ
ครู ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิ บตั ิงานประจําปี ของสถานศึกษา ซึ่ งครู ทุกคนมีภาระงาน
ของตนเองที่ตอ้ งรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นเพื่อส่ งเสริ มงานการเรี ยนการสอนและการพัฒนาผูเ้ รี ยน คู่มือการปฏิบตั ิงานของครู
ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับภาระงาน ระยะเวลาการดําเนิ นงาน ผลงานที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลสําเร็ จของงาน ภาระงานที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบตั ิงานของครู ประกอบด้วย
(1) งานการสอน
- การเตรี ยมการสอนและการวางแผนการสอน
- การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้หรื อแผนการสอน
- บันทึกการสอนและบันทึกการปฏิบตั ิงาน
- การจัดทําแฟ้ มสะสมงาน
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
- การจัดทําหลักสู ตรและบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา
- การจัดหา ผลิต สื่ อการเรี ยนรู้
- การวัดผลประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้
- การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- การรายงานผลการเรี ยนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
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(2) กิจกรรม งาน โครงการ ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับงานการสอนหรื องาน
อื่น ๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย
- ผลงาน ชิ้นงาน สื่ อและนวัตกรรม
- การจัดนิทรรศการ หรื อการจัดแสดงผลงาน
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
- การทํากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
- การจัดโครงการส่ งเสริ มเจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
- การจัดทําผลงานทางวิชาการ
- การจัดกิจกรรม งาน โครงการร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
แฟ้ มสะสมงาน เป็ นแหล่งรวมความรู้หรื อสะสมผลงานของครู และ
ผูเ้ รี ยนอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน แสดงถึงความรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ ความสามารถ
ความพยายาม ความก้าวหน้า ความถนัด ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน และผลการสอนของครู
การจัดจําแนกประเภทแฟ้ มสะสมงานสามารถจัดได้หลายประเภท แต่อาจแบ่งอย่างกว้าง
ๆ ได้เป็ น 2 ประเภท คือ แฟ้ มสะสมงานทัว่ ไป (working portfolio) และแฟ้ มสะสมงาน
เฉพาะ (presentation portfolio หรื อ showcase portfolio)
แฟ้มสะสมงานทัว่ ไป เป็ นแฟ้ มสะสมงานที่เก็บรวบรวมผลงานที่ได้จาก
การทําภาระงานและจัดผลงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีข้นั ตอนที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
(1) การรวบรวมผลงาน (collection)
(2) การคัดเลือกผลงานเพื่อจัดประเภท (selection)
(3) การประเมินผลงานที่สะท้อนให้เห็นสมรรถภาพตามมาตรฐาน
(reflection)
(4) การวางแผนการทํางานต่อไป (projection)
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แฟ้ มสะสมงานเฉพาะ เป็ นแฟ้ มสะสมงานที่ เ ก็ บ รวบรวมผลงาน
โดยเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่มีลกั ษณะพิเศษ ซึ่ งแสดงขั้นตอนที่สาํ คัญดังนี้
(1) การวางแผนดําเนินงาน (investigation)
(2) การปฏิบตั ิการ (research)
(3) การนําไปใช้ (application)
(4) การขยายผลต่อเนื่ อง (open choice)
ทั้งนี้ ในกรณี มีจุดประสงค์ที่จะนําแฟ้ มสะสมงานทั้ง 2 รู ปแบบไปใช้
เพื่อการศึกษาต่อหรื อสมัครงานจําเป็ นต้องเพิ่มเติมคําชี้ แจง จุดเด่นของผลงาน และ
การประเมินผลงานต่าง ๆ ที่ชดั เจน ซึ่ งอาจเป็ นแฟ้ มสะสมงานอีกรู ปแบบหนึ่ งที่เรี ยกว่า
แฟ้ มสะสมงานเพื่อการประเมิน (assessment portfolio)
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ เป็ นข้อกําหนดคุ ณภาพของผูเ้ รี ย นด้า นความรู้
ความคิ ด ทักษะ กระบวนการเรี ยนรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม หรื อคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ กํา หนดไว้
2 ส่ วน คือ ตัวชี้ วัด ประกอบด้วยตัวชี้ วดั ชั้นปี และตัวชี้ วดั ช่ วงชั้น และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง สถานศึกษาจะต้องจัดสาระการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาได้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้
ตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง เป็ นส่ วนสําคัญของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาหลักสู ตรและจัดการเรี ยนรู ้
ตั ว ชี้ วั ด ระบุ สิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นพึง รู้ และปฏิ บ ัติไ ด้ รวมทั้ง คุ ณลัก ษณะของ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งประกอบด้วย
(1) ตัวชี้ วดั ชั้นปี เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละระดับชั้นปี
ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3)
(2) ตัว ชี้ วัด ช่ ว งชั้ น เป็ นเป้ าหมายในการพัฒ นาผู ้เ รี ย นในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6)
มาตรฐาน
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สาระการเรี ยนรู้ แกนกลางเป็ นองค์ค วามรู้ ทัก ษะและกระบวนการ
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ซึ่ งจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
สาระหลั ก ของวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานที่ ผู้เ รี ยนทุ ก คนต้ อ งเรี ยนรู้
ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นด้านความรู ้ เนื้ อหา แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการ
เรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ เ ป็ นองค์ค วามรู้ ข องกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ประกอบด้วย 8 สาระ ดังนี้
สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้

การจัดการการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ผูเ้ รี ย นให้ ส ามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที่ และเรี ย นรู ้ ต่ อ เนื่ องตลอดชี วิ ต จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย แหล่งเรี ยนรู ้สําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะใน
ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน หรื อจากหนังสื อเรี ยนเท่านั้น แต่จะ
รวมถึงแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย ทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน ดังนี้
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- สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อเรี ยน หนังสื ออ้างอิง หนังสื ออ่าน
ประกอบ หนังสื อพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
- สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ มัลติ มิ เดี ย CAI วีดิท ศั น์ และ
รายการวิทยาศาสตร์ ที่ผา่ นสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ CD – ROM อินเทอร์เน็ต
- แหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน เช่น ห้องสมุด ห้องกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนธรณี ในโรงเรี ยน ฯลฯ
- แหล่ งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ น เช่ น อุทยานแห่ งชาติ สวนสัตว์
สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม หน่ วยงานวิจยั ใน
ท้องถิ่น ฯลฯ
- แหล่ง เรี ยนรู ้ ที่เป็ นบุคคล เช่ น ปราชญ์ท ้องถิ่ น ผูน้ าํ ชุ มชน
ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั ฯลฯ
ทั้งนี้ ในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ครู ควรจะพิจารณาใช้
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต่ า งๆ ให้ ส อดคล้อ งกับ สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ และคํา นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ สู งสุ ดที่ ผู้เ รี ยนจะได้ รั บ การพัฒ นาทั้ ง ด้ า นความรู ้ ความคิ ด ทั ก ษะ
กระบวนการ เจตคติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย ม จากแหล่ ง เรี ยนรู ้ เ หล่ า นั้ น
ที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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