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1.  ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผูช่้วย เตรียมความพร้อมและพฒันา
อยา่งเขม้ระหวา่งปฏิบติัราชการในต าแหน่งครูผูช่้วยเป็นเวลาสองปี 
นบัแต่วนัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ก่อนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งครู 
ตามหลกัสูตรท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

2. ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาแจง้ใหค้รูผูช่้วยทราบถึงภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑก์ารประเมินผลงาน
ระเบียบแบบแผน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัราชการ บทบาทหนา้ท่ีของ
ขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเตรียมความ
พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 

หลกัเกณฑ์



3.  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรแล้วแต่กรณี
มหีน้ำทีส่่งเสริม สนับสนุนทรัพยำกรกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเข้ม ได้แก่ 
งบประมำณ บุคลำกร เอกสำร ส่ือ และ อืน่ ๆ ให้แก่สถำนศึกษำทุกด้ำน

4.  กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเข้ม ให้คณะกรรมกำรเตรียม
ควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเข้ม ด ำเนินกำรดงันี้

4.1 ประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ ทุก
สำมเดอืน ตำมแบบประเมนิที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และในกำรประเมินแต่ละคร้ังให้ประธำน
กรรมกำรแจ้งผลกำรประเมนิให้ครูผู้ช่วย และรำยงำนผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ 53 ทรำบ

4.2 เมือ่ครบเวลำสองปีให้สรุปผลกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำ
อย่ำงเข้ม เสนอต่อผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ 53 เพือ่พจิำรณำต่อไป

5.  กำรนับระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเข้มสองปี ให้นับวนัเข้ำปฏิบัติ
รำชกำรวนัแรกเป็นวนัเร่ิมต้น และนับระยะเวลำส้ินสุดตำมปีปฏิทนิ



วธีิกำร
1.  ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพฒันา

อยา่งเขม้จ านวนสามคน
2.  ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ีเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ใหค้  าปรึกษา 

แนะน ารวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้
3.  เม่ือผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 ไดรั้บรายงานแลว้ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี
3.1 กรณีท่ีเห็นวา่ครูผูช่้วยมีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑ ์อาจให้
คณะกรรมการฯ พิจาณาทบทวนอีกคร้ัง หากผลยงัต ่ากวา่เกณฑใ์หส้ัง่ใหผู้น้ั้น
ออกจากราชการภายในหา้วนัท าการ
3.2  กรณีเห็นท่ีมีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑ ์และผูมี้อ  านาจฯ เห็นดว้ย กบั
คณะกรรมการฯ กส็ัง่ให ้ครูผูช่้วยนั้นออกจากราชการภายในหา้วนัท าการนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน
3.3 กรณีท่ีเห็นวา่ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ ์ใหเ้ตรียมความพร้อมและ
พฒันาอยา่งเขม้ต่อไป



หลกัสูตรการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้

หลกัการ
เป็นหลกัสูตรบูรณาการเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะเจตคติ 

และบุคลิกลกัษณะในการปฏิบติัวิชาชีพ ทั้งการปฏิบติัตน และ
การปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพครูใหแ้ก่ครูผูช่้วย

วตัถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ

บุคลิกลกัษณะของครูผูช่้วยใหส้ามารถปฏิบติัตนและปฏิบติังานใน
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นครูท่ีดีได้



โครงสร้ำงหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 2 หมวด  

หมวดท่ี 1 การปฏิบติัตน

1.  วนิยั คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับขา้ราชการครู
2.  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู
3.  เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู
4.  การพฒันาตนเอง
5.  การพฒันาบุคลิกภาพ
6.  การด ารงชีวติท่ีเหมาะสม 



หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติงำน

1.  กำรจัดกำรเรียนรู้
2.  กำรพฒันำผู้เรียน
3.  กำรพฒันำวชิำกำร
4.  กำรพฒันำสถำนศึกษำ
5.  ควำมสัมพนัธ์กบัชุมชน





รายละเอียดหลักสูตร



ความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ

ระดับ 1 เท่ากับ 1 คะแนน  หมายถึง  ต้องปรับปรุง
ระดับ 2 เท่ากับ 2 คะแนน  หมายถึง  พอใช้
ระดับ 3 เท่ากับ 3 คะแนน  หมายถึง  ดี



หมวดที ่1 กำรปฏิบัตติน
1.  วนัิย คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู

วตัถุประสงค์ เพือ่ให้ครูผู้ช่วยมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจและประพฤติ
ปฏิบัตตินเป็นผู้มวีนัิย คุณธรรม จริยธรรม

เนือ้หำ - วนัิยในตนเอง
- วนัิยและกำรรักษำวนัิยของทำงรำชกำร
- คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู
- บทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรในฐำนะเป็นพลเมืองที่ดี
- กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผน หลกัเกณฑ์
และวธีิปฏิบัติรำชกำร  



2.  มำตรฐำนวชิำชีพและจรรยำบรรณวชิำชีพครู

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจและ

ประพฤติปฏิบัตตินตำมมำตรฐำนวชิำชีพและจรรยำบรรณ

วชิำชีพครู

เนือ้หำ     - มำตรฐำนวชิำชีพ
- จรรยำบรรณวชิำชีพครู 



3.  เจตคตทิีด่ต่ีอวชิำชีพครู

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำท
หน้ำที่และควำมก้ำวหน้ำในวชิำชีพครู มีควำมตระหนัก
รักและศรัทธำ มีจิตส ำนึกของควำมเป็นครู

เนือ้หำ    - คุณค่ำและควำมส ำคญัของวชิำชีพครู
- บทบำทหน้ำทีข่องตนในฐำนะเป็นครูทีด่ี
- กำรวำงแผนเพือ่พฒันำควำมก้ำวหน้ำ
ในวชิำชีพครู



4.  กำรพฒันำตนเอง

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถพฒันำตนเองให้ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง
ทำงวทิยำกำรเศรษฐกจิ สังคมและกำรเมอืงอยู่เสมอ

เนือ้หำ    - กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
- กำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรปฏิบัตงิำน



5.  กำรพฒันำบุคลกิภำพ

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยมบุีคลกิภำพที่ดี และ
ปฏิบัตตินได้ถูกกำลเทศะและเหมำะสมกบักำรเป็นครูทีด่ี

เนือ้หำ    - กำรพฒันำบุคลกิภำพ
- กำรปรับตัว



6.  กำรด ำรงชีวติที่เหมำะสม

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยสำมำรถด ำรงชีวติ
อย่ำงเหมำะสมกบัฐำนะของตนเองและอยู่ในสังคม
อย่ำงมคีวำมสุข

เนือ้หำ    - กำรประพฤตตินตำมหลกัศำสนำ
- กำรด ำเนินชีวติตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง



หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้

1.  การจัดการเรียนรู้

เนือ้หำ   - กำรวเิครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้
ที่คำดหวงัและสำระกำรเรียนรู้

- กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรวดัและประเมินผล
- กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรวจัิยเพือ่แก้ปัญหำและพฒันำผู้เรียน



2.  การพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

เนือ้หำ    - กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
- กำรพฒันำทักษะชีวติ สุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียน
- กำรพฒันำผู้เรียนที่มคีวำมต้องกำรพเิศษ
- กำรปลูกฝังวนัิย ประชำธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
- กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดงีำมและควำมภูมใิจในควำมเป็นคนไทย
ของผู้เรียน

- กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน



3.  การพัฒนาวิชาการ

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยสำมำรถพฒันำวชิำกำร
ตำมควำมรับผดิชอบของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เนือ้หำ    - กำรพฒันำส่ือ นวตักรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรพฒันำและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญำ
ท้องถิ่น

- กำรใช้และสร้ำงเครือข่ำยทำงวชิำกำร



4.  การพัฒนาสถานศึกษา

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 
พฒันำสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม

เนือ้หำ    - งำนบริหำรทัว่ไป
- งำนสนับสนุนวชิำกำร
- งำนโครงกำรหรือกจิกรรมพฒันำสถำนศึกษำ



5.  ความสัมพันธ์กับชุมชน

วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ครูผู้ช่วยสำมำรถประสำน
ควำมร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชุมชนได้อย่ำงเหมำะสม

เนือ้หำ - กำรศึกษำเกีย่วกบัชุมชน
- กำรให้ควำมร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชุมชน
- กำรน ำชุมชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรให้บริกำรชุมชน
- แลกเปลีย่นเรียนรู้





องค์ประกอบที่ 1 การปฏิบัติตน

1.  วนัิยคุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู 
1.1 วนัิยในตนเอง

ควำมหมำย  ทกัษะในกำรควบคุมตนเองให้ปฏิบัตติน
ในทำงทีถู่กทีค่วร

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร ผู้ปกครอง 



1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

ควำมหมำย  วนัิยตำมข้อก ำหนดของข้ำรำชกำรครู

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครูและผู้บริหำร   



1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

ควำมหมำย  มกีำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ี
แก่ศิษย์

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร และ
ผู้ปกครอง



1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะ
เป็นพลเมืองที่ดี

ควำมหมำย  มกีำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นสมำชิกทีด่ี
ของสังคมมจีิตส ำนึกสำธำรณะ 
มคีวำมรับผดิชอบต่อสังคมและเสียสละ
ประโยชน์ของตนเพือ่ส่วนรวม

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤติกรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน

ผู้ปกครอง และกรรมกำรสถำนศึกษำ



1.5 การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ

ควำมหมำย  มกีำรประพฤติปฏิบัติตนตำม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคบั ค ำส่ังของสถำนศึกษำ

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร



2.  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.1 มาตรฐานวิชาชีพครู

ควำมหมำย  มีกำรประพฤตปิฏิบัตตินตำมมำตรฐำน
วชิำชีพครู

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร  



2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ควำมหมำย  มกีำรประพฤติปฏิบัติตนเหมำะสม
กบัควำมเป็นครู

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครูและผู้บริหำร   



3.  เจตคติต่อวิชาชีพครู 
3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู

ควำมหมำย  ไม่กระท ำกำรใดๆ ให้เป็นกำรสร้ำงควำมเส่ือมเสีย
เกยีรตแิละช่ือเสียงของควำมเป็นครู

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร  



3.2 บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นครูที่ดี

ควำมหมำย  ปฏิบัตงิำนในหน้ำที่ครูด้วยหลกัธรรมและ
หลกัวชิำชีพครู

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร และผู้เรียน



3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ในวิชาชีพครู

ควำมหมำย  มีอุดมกำรณ์ของชีวติและก ำหนดเป้ำหมำย
ของชีวติที่ดมุ่ีงหวงัควำมเจริญก้ำวหน้ำ

กำรประเมนิผล
ดูจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สอบถำม/สัมภำษณ์ ผู้ถูกประเมนิและครู



4.  การพัฒนาตนเอง 
4.1 การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

ควำมหมำย  มีควำมกระตอืรือร้น สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้
จำกแหล่งต่ำงๆ ได้อย่ำงมีเหตุผล

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ผู้ถูกประเมนิ ครู และ
ผู้บริหำร  



4.2 ความฉลาดทางอารมณ์

ควำมหมำย  สำมำรถท ำงำนภำยใต้สภำวะควำมกดดนัและ
อดทนอดกลั้น เมื่อต้องอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกดิ
ควำมเครียดและอดทน อดกลั้นต่อพฤตกิรรมต่ำงๆของผู้เรียน

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤติกรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน 

ผู้ปกครอง และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ



4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ควำมหมำย  มีควำมมุ่งมั่นทีจ่ะปฏิบัตงิำนให้ได้ดี หรือให้ได้
มำตรฐำนหรือเกนิมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร 



5.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ

ควำมหมำย  ด ำรงตนด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อม ส ำรวมใน
กริิยำมำรยำทและกำรแสดงออกด้วยปิยวำจำ แต่งกำยสะอำด 
เรียบร้อยและถูกกำลเทศะ

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤติกรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ผู้บริหำร ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง  



5.2 การปรับตัว

ควำมหมำย  กำรมีบุคลกิลกัษณะทีด่เีพยีบพร้อมด้วย
สังคหวตัถุธรรม มีจิตใจมั่นคง สำมำรถควบคุม
อำรมณ์ของตนได้ตลอดเวลำ

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤติกรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร



6.  การด ารงชีวิตที่เหมาะสม
6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา

ควำมหมำย  ยดึมั่น ประพฤติ ปฏิบัตติำมหลกัธรรม
ของศำสนำที่ตนเคำรพนับถืออย่ำงเคร่งครัด
ไม่ลบหลู่ศำสนำอืน่

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤติกรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน

และผู้ปกครอง  



6.2 การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ควำมหมำย  ประพฤติและปฏิบตัิตำมพระบรมรำโชวำท 
พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว 
ในเร่ืองที่สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกจิและ
สังคมปัจจุบัน

กำรประเมนิผล
สังเกตพฤตกิรรม
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร และ
ผู้ปกครอง  



องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติงาน
1.  กำรจดักำรเรียนรู้ 
1.1 กำรวเิครำะห์มำตรฐำนกำรจดักำรเรียนรู้ 

และสำระกำรเรียนรู้

ควำมหมำย  กำรศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ช่วงช้ัน สำระกำรเรียนรู้
ช่วงช้ัน ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวงัรำยปี เพือ่ก ำหนดเป็นจุดประสงค์
กำรเรียนรู้ เนือ้หำหรือสำระกำรเรียนรู้และกจิกรรม

กำรประเมินผล
ดูแผนกำรจดักำรเรียนรู้
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร  



1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ควำมหมำย  กำรเตรียมกจิกรรมที่หลำกหลำยสอดคล้องกบั
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ และ
ออกแบบกำรวดัผลและประเมินผลสอดคล้อง
กบักจิกรรม

กำรประเมนิผล
ดูแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร



1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาในชั้นเรียน

ควำมหมำย  มีกำรวจัิยเพือ่แก้ปัญหำและพฒันำผู้เรียน
ที่รับผดิชอบ

กำรประเมินผล
ดูบันทกึหลงัแผนกำรจดักำรเรียนรู้
รำยงำนผลกำรวจิยั
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร



1.4 การรายงานผลการเรียนรู้

ควำมหมำย  มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล

กำรประเมินผล
ดูบันทกึหลงัแผนกำรจดักำรเรียนรู้
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร



2.  การพัฒนาผู้เรียน 
2.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

ควำมหมำย  ครูมีคุณลกัษณะและพฤตกิรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงทีด่ด้ีำนคุณธรรมจริยธรรม

กำรประเมินผล
ดูแผนกำรจดักำรเรียนรู้
สังเกตพฤตกิรรมผู้เรียน



2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

ควำมหมำย  มีกำรจดักจิกรรมให้ผู้เรียนได้รับกำรพฒันำเกีย่วกบั
กำรรู้จกัดูแลตนเอง มีทกัษะในกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ กำรอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ไม่สร้ำงปัญหำรู้
เท่ำกนัต่อสังคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลง

กำรประเมินผล
ดูแผนกำรจดักำรเรียนรู้
ดูบันทกึสุขภำพผู้เรียน
สังเกตพฤตกิรรมผู้เรียน
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร



2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ควำมหมำย  มีกำรจดักจิกรรมทีห่ลำกหลำยสอดคล้อง
กบัควำมสำมำรถของผู้เรียน

กำรประเมินผล
ดูแผนกำรจดักำรเรียนรู้
สังเกตพฤตกิรรมผู้เรียน

สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร



2.4 การปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน

ควำมหมำย  มกีำรก ำหนดคุณลกัษณะของผู้เรียนด้ำนวนัิยและ
ประชำธิปไตยไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือเป็นคณะท ำงำนในกำร
ด ำเนินกจิกรรมที่สร้ำงเสริมวนัิยและประชำธิปไตยให้แก่ผู้เรียน

กำรประเมินผล
ดูค ำส่ังแต่งตั้งคณะท ำงำน
ดูแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ดูจำกรำยงำนผลกำรวจัิยในช้ันเรียน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้เรียน



2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเป็น
คนไทยของผู้เรียน

ควำมหมำย  มีกำรจดักจิกรรมหรือร่วมในกำรจดักจิกรรม
สร้ำงค่ำนิยมทีด่งีำมและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย

กำรประเมินผล
ดูค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน
ดูจำกแผนกำรจดักำรเรียนรู้
ดูจำกรำยงำนผลกำรวจิยัในช้ันเรียน
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร และ ผู้เรียน



2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ควำมหมำย  มีกำรเฝ้ำระวงัดูแลผู้เรียนทั้งในและนอกเวลำเรียน

กำรประเมินผล
สังเกตกำรปฏิบัติงำนหรือเอกสำรประกอบ
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง



3.  การพัฒนาทางวิชาการ 
3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

ควำมหมำย  มกีำรจัดท ำส่ือและน ำส่ือนวตักรรมมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมินผล
ดูแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ดูบันทึกผลหลงักำรสอน
สังเกตกำรใช้ส่ือประกอบกำรสอนของครูและพฤตกิรรมของ
ผู้เรียน
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ปกครอง



3.2 การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ควำมหมำย  มกีำรร่วมพฒันำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมปัิญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมินผล
ดูจำกค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน
ดูแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ปกครอง



3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

ควำมหมำย  มกีำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวชิำกำรและใช้เครือข่ำยทำงวชิำกำร
ในกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมินผล
ดูจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ดูจำกแฟ้มสะสมงำน
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร และ ผู้เรียน 



4.  การพัฒนาสถานศึกษา 
4.1 งานบริหารทั่วไป

ควำมหมำย  มกีำรด ำเนินงำนบริหำรทั่วไป เช่น งำนธุรกำร งำนกำรเงนิ
และงำนพสัดุ ฯลฯ

กำรประเมินผล
ดูค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร  



4.2 งานสนับสนุนวิชาการ

ควำมหมำย  มกีำรด ำเนินงำนที่นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และช่วยให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมปีระสิทธิภำพ เช่น 
งำนกจิกำรผู้เรียน งำนอนำมยั งำนห้องสมุด ฯลฯ

กำรประเมินผล
ดูค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ดูจำกแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี/โครงกำรของสถำนศึกษำ
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู และ ผู้บริหำร  



4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

ควำมหมำย  มกีำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนพฒันำสถำนศึกษำ
เช่น โครงกำรต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ ฯลฯ

กำรประเมินผล
ดูค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
ดูจำกแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี/โครงกำรของสถำนศึกษำ
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน และ ผู้ปกครอง



5.  ความสัมพันธ์กับชุมชน 
5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน

ควำมหมำย  มกีำรศึกษำ ส ำรวจ เรียนรู้ สภำพของชุมชน องค์ประกอบ
ที่ส ำคญัของชุมชน โดยเฉพำะสภำพเศรษฐกจิและสังคม
ทรัพยำกรธรรมชำตส่ิิงแวดล้อม และบุคคลส ำคญัของชุมชน

กำรประเมินผล
เอกสำรรำยงำนผลกำรศึกษำ
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และ ชุมชน  



5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

ควำมหมำย  ให้ควำมร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชุมชนในกำรท ำกจิกรรม
ของชุมชน

กำรประเมินผล
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้ปกครอง และชุมชน



5.3 การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

ควำมหมำย  น ำชุมชนเข้ำมำร่วมในกจิกรรมของสถำนศึกษำ

กำรประเมินผล
ดูจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 



5.4 การให้บริการชุมชน

ควำมหมำย  ให้ควำมช่วยเหลอืชุมชนทั้งด้ำนควำมรู้และร่วมกจิกรรม

กำรประเมินผล
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 



5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

ควำมหมำย  น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ และกำรด ำเนินงำนแลกเปลีย่น
กบัชุมชน

กำรประเมินผล
สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 



สรุปเกณฑ์การประเมิน
1.  คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยทุกสามเดือน 

เป็นเวลาสองปี รวม 8 ครั้ง
2.  ผลการประเมินครั้งที่ 1 - 4 แต่ละครั้ง 

ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
3.  ผลการประเมินครั้งที่ 5 - 8 แต่ละครั้ง 

ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60


