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ค าน า 

  
คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพที่ดี
ข้ึน โดยเฉพาะครูมีส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเป็นกลไกลหนึ่งที่ส าคัญใน
การพัฒนาการศึกษา ซึ่งครูควรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ในด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นครูที่ดี ทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนสาธิตสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต ให้มีประสิทธิภาพและก่อเกิดคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี ตลอดจนครูควรมีคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาฐานต าแหน่งก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู โดยเฉพาะจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน สามารถเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการอย่างเหมาะสมกับบการเรียนรู้ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติภายในโรงเรียน
สาธิตสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต  

หวังว่าอย่างยิ่งคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้ช่วยในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นครูที่ดีในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ข  

 

 
สารบัญ 

 
          หน้า 
 
ค าน า          ก 
สารบัญ          ข 
หลักการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบของการประเมินผล ๑ 

หลักการ         ๑ 
คุณสมบัติ        ๑ 

 หลักเกณฑ์        ๑ 
 วิธีการ         ๒ 
 องค์ประกอบของการประเมินผล      ๓ 
ภาคผนวก         ๔ 

ภาคผนวก ก รายละเอียดการเตรียมความพร้อม 
และการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู    ๕ 

ภาคผนวก ข แบบประเมินคุณสมบัติการเตรียมความพร้อม 
และการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู    ๑๓ 

ภาคผนวก ค ประเด็นรายงานผลการเตรียมความพร้อม 
และการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู    ๑๖ 

ภาคผนวก ง แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อม 
และการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู    ๑๘ 

ภาคผนวก จ ข้ันตอนการขอปรับต าแหน่งจากผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู ๓๕ 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
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หลักการ 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ในด้านการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี ทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสาธิตได้อย่างดี และมีคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
คณุสมบตั ิ

เป็นผู้ปฎิบัติงานในโรงเรียนสาธิตต าแหน่งครูผู้ช่วยมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. ปฏิบัตกิารสอนในโรงเรียนสาธิตในต าแหน่งครูผู้ช่วยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ติดต่อกัน 
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
๓. ไม่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการทางวินยั 
 

หลักเกณฑ ์
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินครูผู้ช่วยเพือ่ใหด้ ารงต าแหนง่ครูไว้ดังนี้ 
  ๑. ผู้รับการประเมินต้องปฎิบัตงิานโดยมีวันลาไมเ่กินข้อก าหนดของโรงเรียน 
  ๒. ผู้รับการประเมินมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรฐกจิพอเพียง มจีิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตส านึกความ
รับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเขียนรายงานเพือ่ตรวจสอบได ้

๓. ผู้รับการประเมินจะรับการประเมินจากโรงเรียนทุก ๖ เดอืนติดต่อกัน ๒ ป ีจะมี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบั ๓ ขึ้นไป ดังนี้ 

คร้ังที่ ๑ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ หรือร้อยละ ๗๐ 
คร้ังที่ ๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ หรือร้อยละ ๗๐ 
คร้ังที่ ๓ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ หรือร้อยละ ๗๐ 
คร้ังที่ ๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ หรือร้อยละ ๗๐ 

๔. ผู้รับการประเมิน มีภาระการสอน หรืองานที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 
๕๖๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียนจ านวน ๔ ภาคเรียน มีดังนี้ 

ภาระการสอน ของครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน สามารถเลือก หรือสร้าง หรือ
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พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
และมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการอย่างเหมาะสมกับบการเรียนรู้ 

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมการพัฒนาในโรงเรียนและชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียน
การสอนและด้านการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๕. ผู้รับการประเมินตอ้งผ่านการอบรมในการพฒันาตนเองไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ช่ัวโมงต่อปี จ านวน ๒ ป ีโดยโรงเรียนก าหนดสาระในการการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๕ สาระ
ดังนี ้

สาระที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สาระที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน 
สาระที่ ๓ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
สาระที่ ๔ การมสี่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
สาระที่ ๕ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทลั 

๖.ผู้รับการประเมิน มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เร่ือง หรือวิจัยที่เทียบเท่า 
และต้องไม่ใช่ผลงานที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา หรือบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ด้าน
การศึกษาไม่ต่ ากว่า ๔ เร่ือง 
 
วิธีการ 

โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการในการประเมินครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครูไว้ดังนี้ 
๑. ครูผู้ช่วยที่มีประสงค์ในการของด ารงต าแหน่งครูยื่นเอกสารที่ส านักงานโรงเรียน

สาธิตเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
หากเป็นไปตามคุณสมบัติส านักงานโรงเรียนสาธิตเสนอต่อผู้อ านวยการ

โรงเรียน และแจ้งผู้ขอรับการประเมินให้เตรียมเอกสารในการประเมิน ๓ ฉบับ  
หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินเพื่อด าเนินการ

ต่อไป 
๒. โรงเรียนเสนอช่ือคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

อย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต่ออธิการบดเีพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 

๓. โรงเรียนสาธิตออกเอกสารแจ้งในการประเมินต่อคณะกรรมการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ 

๔. คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
เพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประเมินครูผู้ช่วย 
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หากผ่านการประเมิน คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู รายงานผลการประเมินไปที่
โรงเรียนเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  

หากไม่ผ่านโรงเรียนแจ้งผู้ขอรับการประเมินเพื่อปรับแก้ภายใน ๖๐ วัน 
เพื่อเข้ารับการประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
๕. โรงเรียนสาธิตเสนอรายช่ือที่ผ่านการประเมินเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งครู 
๖. เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว โรงเรียนสาธิตแจ้งผลการการเตรียมความพร้อมและการ

พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู ต่อผู้ขอรับการประเมิน 
 

องคป์ระกอบของการประเมินผล 
 องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินมรีายละเอียดดังตอ่ไปนี ้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ จ านวน ๓ คนโดยมีองค์ประกอบ
ตามล าดับ ดังนี ้

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รบัมอบหมาย
เป็นประธาน 

๒. ฝ่ายวิชาการปฐมวัย หรือฝ่ายวิชาการประถมศึกษา หรอืครูใหญ่
 เป็นกรรมการ 

๓. ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป หรือผูจ้ัดการ เป็นกรรมการ 
  อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการประเมิน 

๑. ให้ คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่าง
เข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประเมินตาม คุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ ทั้งท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งครู 

๒. ให้ คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่าง
เข้มครูผู้ ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ติดตาม พัฒนาและ
ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน 
รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามก าหนด 

  ๒. เอกสารประกอบการประเมินที่ผู้รับประเมินเขียนรายงาน จ านวน ๓ ชุด 
  ๓. แบบประเมินการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาเข้มครผูู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่
ครู จ านวน ๓ ชุด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเขม้  

ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 
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รายละเอียดการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเขม้  
ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 

**************************************** 
 

สาระท่ี ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๑.๑ วินัยและการรักษาวินัย 
   วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและการประพฤติปฏิบัติตน
ตามข้อปฏิบัติทางวินัย และไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม ตามที่ก าหนดไว้ 

 
   เนื้อหา 

๑. วินัยต่อตนเอง ผู้เรียน ต าแหน่งหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และประเทศชาติ 

    ๒. วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
    ๓ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๒ คุณธรรม จริยธรรม 
   วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและจารีตประเพณีของสังคม 

 
   เนื้อหา  
    ๑. หลักธรรมของศาสนา 
    ๒. จารีตประเพณีของสังคม 
    ๓. คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับราชการครู 
    ๔. บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 
  ๑.๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและการประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
   เนื้อหา 
    ๑. มาตราฐานการปฏิบัติงาน 
    ๒. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๑.๔ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    วัตถุประสงค์  



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๗  

 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
    เนื้อหา 
     ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อ
การด ารงชีวิต 

   ๑.๕ จิตวิญญาณความเป็นครู 
    วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด 
ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของผู้เรียน เพื่อนร่วมงานและ
สังคม 

 
    เนื้อหา 

กิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด 
ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของผู้เรียน เพื่อนร่วมงานและ
สังคม 

   ๑.๖ จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนโดยมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน และวิชาชีพครู 

 
    เนื้อหา 
     ๑. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน 
     ๒. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพครู 
 
  สาระท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๑ การวิเคราะห์หลักสตูร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้ 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ ช่วยมีความรู้ สามารถในการวิเคราะห์
หลักสูตรมาตราฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้ 

    เนื้อหา 
     ๑. หลักสูตรแกนกลาง 
     ๒. หลักสูตรสถานศึกษา 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๘  

 

๓. หลักการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้ 
และค าอธิบายรายวิชา 

๒.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริม
กระบวนการคิด 

    วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการ

เรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและสอดคล้องมาตราฐาน
การเรียนรู้ และตัวชีวัดผลการเรียนรู้ 

 
    เนื้อหา 
    ๑. การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
    ๒. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริม
กระบวนการคิด 

    วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรี ยนเป็นส า คัญและส่ง เสริ ม
กระบวนการคิด สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
    เนื้อหา 
     ๑. การจัดการเรียนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ 
     ๒. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีปฏิบัติ 
     ๓. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนความคิด 

๔. การจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม
และกระบวนการอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ๒.๔ การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
    วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ
ในการเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

     
เนื้อหา 

     ๑. นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ 
     ๒. แหล่งเรียนรู้ 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
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     ๓. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
   ๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวช้ีวัดผลการ
เรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

 
    เนื้อหา 
     ๑. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง 
     ๒. การประเมินผลตามสภาพจริง 
     ๓. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
 
  สาระท่ี ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   ๓.๑ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
และมีความสุข 

 
    เนื้อหา 
     ๑. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๒. การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุข 
   ๓.๒ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
    เนื้อหา 
     ๑. การรวบรวมของผู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
     ๒. การจัดท าสารสนเทศของผู้เรียน 
     ๓. การแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงคฺและค่านิยมที่ดีงาม 
    วัตถุประสงค์  



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๑๐  

 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและทักษาการจัด
กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้ เรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคฺและค่านิยมที่ดีงาม 

    เนื้อหา 
๑. การจัดกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคฺและค่านิยมที่ดีงาม 
๒. การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคฺและค่านิยมที่ดีงาม สอดแทรกในการ
จัดการเรียนรู้ 

๓. การจัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้เรียน 

 
สาระท่ี ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ 
   ๔.๑ การท างานเป็นทีม 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการท างานเป็นทีม 
และสามารถปฏิบัติตนในการท างานเป็นทีมให้ส าเร็จ เพื่อ
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการศึกษา 

 
    เนื้อหา 
     ๑. หลักการท างานเป็นทีม 
     ๒. การพัฒนาทีมงาน 
   ๔.๒ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
    วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ครูผู้ ช่วยมีความรู้ความเข้าใจภาระงานของ
สถานศึกษาและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม 

 
    เนื้อหา 
     ๑. งานบริการทั่วไป 
     ๒. งานบริหารวิชาการ 
     ๓. งานกิจการนักเรียน 
     ๔. งานบริหารงบประมาณ 
     ๕. งานบริการทรัพยากรบุคคล 
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   ๔.๓ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
    เนื้อหา 
     ๑. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

สาระท่ี ๕ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๕.๑ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้
ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง 

 
    เนื้อหา 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของตนเองและสถานศึกษา 

     ๒. การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง 
     ๓. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง 
   ๕.๒ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษา
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
    เนื้อหา 

๑. การใช้ภาษาเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตราฐานการเรียนรู้ 

๒. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้ เรียน สอดคล้องกับ เนื้ อหารสาระ 
มาตราฐานการเรียนรู้ 
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   ๕.๓ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 
    วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษา
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 

    เนื้อหา 
     ๑. การใช้ภาษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
     ๒. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินคุณสมบัติการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 

ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๑๔  

 

แบบประเมินคุณสมบัติการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 

**************************************** 
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ขอรับการประเมิน 
๑. ช่ือ………………………………………………………………………สกุล............................................................ 
๒. ต าแหน่ง......................................................................อัตราเลขที่.................................................... 
๓. สังกัด...............................................................ศูนย์การศึกษา.................... ...................................... 
๔. เงินเดือน........................................................................................................ ...........................บาท 
๕. เกิดวันที่........................เดือน.........................................พ.ศ...........................อายุ.......................ป ี
๖. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขา ปี พ.ศ. สถานศึกษา 
    
    
    
    

 
๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน 
 

วัน เดือน ปี ระยะเวลา/ช.ม. รายการฝึกอบรม สถานท่ี 
    
    
    
    
    

 
๘. ประวัติการท างาน (จากเริ่มบรรจุจนถึง) 
 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
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๙. ประสบการณ์พิเศษในการท างาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๘ เช่น 
เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร เป็นต้น  
 ๑. ...........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
 ๒. ...........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
 
๑๐. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
 ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
๑๑. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน 
 ๑. .......................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................... ............... 
 ๒. ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
ส่วนท่ี ๒ การรับรองค าขอประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 

๑. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ                                    (ผู้รับการประเมิน) 
         (..................................................) 
     ต าแหน่ง........................................... 
     วันที่..........เดือน...............พ.ศ.......... 
 

๒. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

............................................................................................................................. ..... 
 ................................................................................................................................................ 
 
     ลงช่ือ                                    (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
         (..................................................) 
     ต าแหน่ง........................................... 
     วันที่..........เดือน...............พ.ศ.......... 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
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ภาคผนวก ค 
ประเด็นรายงานผลการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 

ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 
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ประเด็นรายงานผลการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 

**************************************** 
 
 ประเด็นรายงานผลการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารง
ต าแหน่งครู ครูที่เสนอเขียนให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) 
   ๑.๑ วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน) 
   ๑.๒ คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน) 
   ๑.๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน) 
   ๑.๔ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน) 
   ๑.๕ จิตวิญญาณความเป็นครู (๘ คะแนน) 
   ๑.๖ จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน) 
  ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) 
   ๒.๑ การจัดการการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน) 
   ๒.๒ การบริหารจัดการช้ันเรียน (๑๒ คะแนน) 
   ๒.๓ การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน) 
   ๒.๔ การท างานเป็นทีม (๔ คะแนน) 
   ๒.๕ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (๘ คะแนน) 
   ๒.๖ การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๑๘  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกการประเมิน 

การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๑๙  

 

แบบบันทึกการประเมิน 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
**************************************** 

ค าชี้แจง 
 ๑. แบบบันทึกการประเมินฉบับนี้ ส าหรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหน่งครู  ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑ แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
และแบบบันทึกข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.๒ แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย และแบบบันทึกข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 

๒. แบบประเมินการการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) 
   ๒.๑.๑ วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน) 
   ๒.๑.๒ คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน) 
   ๒.๑.๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน) 
   ๒.๑.๔ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน) 
   ๒.๑.๕ จิตวิญญาณความเป็นครู (๘ คะแนน) 
   ๒.๑.๖ จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน) 
  ๒.๒ ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) 
   ๒.๑ การจัดการการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน) 
   ๒.๒ การบริหารจัดการช้ันเรียน (๑๒ คะแนน) 
   ๒.๓ การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน) 
   ๒.๔ การท างานเป็นทีม (๔ คะแนน) 
   ๒.๕ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (๘ คะแนน) 
   ๒.๖ การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (๔ คะแนน) 

๓. เกณฑ์การประเมิน 
วิธีการประเมินแต่ละรายการ ให้กรรมการประเมิน ด าเนินการดังนี้ 

๓.๑ พิจารณาจากเอกสาร / หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการพฒันาการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงาน ที่ปรากฎ ในแบบประเมินด้านการปฏิบัติตนและประเมินด้านการ
ปฏิบัติงาน โดยท าเครื่องหมาย  ในวงกลมหน้าเอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการ
ประเมิน 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๐  

 

๓.๒ เมื่อพจิารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ใหหท้ าเครื่องหมาย  ใน
ช่องระดับคุณภาพน้ัน 

  โดย  ระดับ  ๔  หมายถึง   ดีมาก เท่ากับ   ๔   คะแนน 
   ระดับ  ๓  หมายถึง   ดี  เท่ากับ   ๓   คะแนน 
   ระดับ  ๒  หมายถึง   พอใช้  เท่ากับ   ๒   คะแนน 
   ระดับ ๑   หมายถึง   ปรับปรุง เท่ากับ   ๑   คะแนน 
   (กรณีที่ได้ระดับ ๑ ต้องระบเุหตผุลในบันทึกข้อสังเกตฯ ให้ชัดเจน) 
 

๓.๓ ในแต่ละข้อย่อยให้น าผลการประเมินในแต่ละช่องมารวมกัน แล้วแทนค่าใน
สูตรค านวณที่ก าหนดไว้ ในแบบประเมินในแต่ละรายการ (ใช้เป็นหลักทศนิยม ๒ ต าแหน่ง) 
ดังกรณีตัวอย่าง 

 

๔. เกณฑ์ตัดสิน 

ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัตงิาน โดยก าหนดให้มี
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งการประเมินดังนี้  

   ครั้งที่ ๑  ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๐ และ เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า ๒๔ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า ๔๒ 
คะแนน 

   ครั้งที่ ๒  ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๐ เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า ๒๔ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า ๔๒ คะแนน 

   ครั้งที่ ๓  ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๐ เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า ๒๔ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า ๔๒ คะแนน 

   ครั้งที่ ๔  ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๐ เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า ๒๔ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า ๔๒ คะแนน 
 

  



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๑  

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

          (๒๔) 

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งท่ี ...............     วันท่ี .................................................. 

ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................. สกลุ ................................................ 
สถานศึกษา ........................................................ศูนย์การศึกษา........................................................... 
 
ด้านการปฏิบัติตน 
 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผล

การพัฒนาการปฏิบัติตน 
ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๑. วินัยและการรักษาวินัย (๖คะแนน) 
 ๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา 
ท่าทาง และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะต่อผู้เรียน 

 
 

 

    
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 

o การสังเกต 
o สัมภาษณ์ สนทนาผู้เรียน/

เพ่ือนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/
ชุมชน 

o ส ารวจเอกสาร 
- รายงานตนเอง 
- บันทึกสถิติการมาท างาน- 
- บัญชีลงเวลา 
- บันทึก ค าสั่งการลงโทษ 
ฯลฯ 

o เอกสารอ่ืนหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง (ระบุ) 
........................................ 
......................................... 
 
 

   ๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา
ท่าทาง และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน 

  
 

  

   ๑ . ๓  ก า ร มี เ จ ต ค ติ เ ชิ ง บ ว ก กั บ
ประเทศชาติ 

  
 

  

   ๑ .๔ การปฏิบั ติ ต ามกฏ ระ เบี ยบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็นครู 

  
 

  

  ๑ .๕  การปฏิ บั ติ ต ามกฏ ร ะ เบี ยบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็นครู 

   
 

 

  ๑.๖ การปฏิบัติตามกฏหมาย     

คะแนนการประเมิน ข้อ๑ (๑.๑-๑.๖) 
 

คะแนน 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๒  

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

              (๒๔) 

 
 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการปฏิบัติตน 
ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๒. คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน) 
 ๒.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับ
ถืออย่างเคร่งครัด 

 
 

 

    
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 

o การสังเกต 
o สัมภาษณ์ สนทนาผู้เรียน/

เพ่ือนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/
ชุมชน 

o ส ารวจเอกสาร 
- รายงานตนเอง 
- บันทึกสถิติการมาท างาน 
- บัญชีลงเวลา 
- บันทึก ค าสั่งการลงโทษ 
ฯลฯ 

o เอกสารอ่ืนหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง (ระบุ) 
........................................ 
......................................... 
 
 

   ๒.๒ การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
คาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่าง
สม่ าเสมอ 

  
 

  

   ๒.๓ การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่
แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นหรือชุมชน 

  
 

  

   ๒.๔ การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่
แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของ
ชาติ 

  
 

  

  ๒.๕ การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ    
 

 

  ๒.๖ การต่อต้านการกระท าของบุคคล
หริกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความม่ันคงของ
ชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่ อสั งคม
โดยรวม 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ๒ (๒.๑-๒.๖) 
 

คะแนน 

 
  



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๓  

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

          (๔๔) 

 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการปฏิบัติตน 
ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน) 
 ๓.๑ การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 

    
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 

o การสังเกต 
o สัมภาษณ์ สนทนาผู้เรียน/

เพ่ือนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/
ชุมชน 

o ส ารวจเอกสาร 
- รายงานตนเอง 
- ID Plan 

ฯลฯ 
o เอกสารอ่ืนหลักฐานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง (ระบุ) 
........................................ 
......................................... 
 
 

   ๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ 
ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย และ
นานาชาติในปัจจุบัน 

  
 

  

   ๓ . ๓  ก า ร ไ ม่ อ า ศั ย วิ ช า ชี พ แ ส ว ง ห า
ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 

  
 

  

   ๓.๔ การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 

  
 

  

  ๓.๕ การใ ห้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม 
ส่ง เสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้อง กับ
วิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

   
 

 

  ๓.๖ รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความ
เสมอภาค 

    

 ๓.๗ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เรียน ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

    

 ๓.๘ การไม่ปฏิบัติที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจ
ของผู้เรียน 

    

 ๓.๙ การท างานกับผู้อ่ืนได้โดยยึดหลักความ
สามัคคี เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
  

    

๓.๑๐ การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ น าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ทางพัฒนาให้กับ
ผู้เรียน โรงเรียน หรือชุมชนในด้านใดดา้นหนึ่ง 
(ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และสิ่งแวดล้อม) 

    

 ๓.๑๑ การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๓ (๓.๑-๓.๑๑) คะแนน 
 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๔  

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

           (๒๐) 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการปฏิบัติตน 
ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๔. การด ารังชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน) 
 ๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

    
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 

o การสังเกต 
o สัมภาษณ์ สนทนาผู้เรียน/

เพ่ือนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/
ชุมชน 

o ส ารวจเอกสาร 
- รายงานตนเอง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
o เอกสารอ่ืนหลักฐานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง (ระบุ) 
........................................ 
......................................... 
 
 

   ๔.๒ มีการน าหลักปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 

  
 

  

   ๔.๓ มีการน าหลักปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอ่ืน 

  
 

  

   ๔.๔ มีการน าหลักปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการ
ด ารงชีวิตของตนเอง 

  
 

  

  ๔.๕ เป็นแบบอย่างในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจต่าง ๆ หรือการ
ด ารงชีวิตของตน 

   
 

 

คะแนนการประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑-๔.๕) 
 

คะแนน 

 

  



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๕  

 

 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการปฏิบัติตน 
ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๕. จิตวิญญาณความเป็นครู (๘ 
คะแนน) 
 ๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็ม
เวลา 

 
 

 

    
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 

o การสังเกต 
o สัมภาษณ์ สนทนาผู้เรียน/

เพ่ือนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/
ชุมชน 

o ส ารวจเอกสาร 
- รายงานตนเอง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
o เอกสารอ่ืนหลักฐานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง (ระบุ) 
........................................ 
......................................... 
 
 

   ๕.๒ การตระหนักในความรู้และทักษะ
ที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆ ให้กับผู้เรียน 

  
 

  

   ๕.๓ การสร้างความเสมอภาคเป็น
ธรรมกับผู้เรียนทุกคน 

  
 

  

   ๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จ ตามศักยภาพ ความ
สนใจ และความตั้งใจ 

  
 

  

  ๕.๕ การเป็นที่พึ่ ง ให้ กับผู้ เ รี ย นได้
ตลอดเวลา 

   
 

 

 ๕.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้  
ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและ
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 

    

๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๕ (๕.๑-๕.๗) 
 

คะแนน 

 

 

 

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

        (๒๘) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๖  

 

 

                                                      
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก           
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๖.  จิตส า นึกความรับผิดชอบ             
ในวิชาชีพครู (๘)  
    ๖ .๑  การ มี เ จตคติ เ ชิ ง บ ว ก กั บ        
วิชาชีพครู 
 
 
 

     
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 

o การสังเกต 
o สัมภาษณ์ สนทนาผู้เรียน/

เพ่ือนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา/
ผู้ปกครอง/ชุมชน 

o ส ารวจเอกสาร 
- รายงานตนเอง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
o เอกสารอ่ืนหลักฐานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง (ระบุ) 
........................................ 
......................................... 

 
 
 
 
 
 

     ๖ . ๒  ก า ร มุ่ ง ม่ั น ทุ่ ม เ ท ใ น ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ  
 
 
 

    

     ๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษา
ภาพลักษณ์ในวิชาชีพ  
 
 
 

    

     ๖ .๔ การปกป้อง  ป้ อง กันมิ ให้                
ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทาง          
ที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ  
 

    

     ๖ .๕  การ จั ด กิ จกร รมส่ ง เ ส ริ ม            
การใฝ่รู้  ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด                
ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อน
ร่วมงานและสังคม 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๖ (๖.๑-
๖.๕) 

คะแนน  

 

รวมคะแนนการประเมนิ ดา้นการปฏบิตัติน ขอ้ ๑-๖ (๔๐ คะแนน)                                                          คะแนน 

 

 

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

           (๒๐) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๗  

 

ด้านการปฏิบัติงาน  

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  วิธีการประเมินและการบันทึก           
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน ระดับ ๔   

ดีมาก 
ระดับ ๓  

ดี 
ระดับ ๒
พอใช้ 

ระดับ ๑
ปรับปรุง 

๑. การจัดการเรียนการสอน  
(๒๔ คะแนน)  
    ๑.๑ การน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร  
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือ    
ผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดท ารายวิชา 
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

     
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 

o การสังเกต 
o สัมภาษณ์ สนทนาผู้เรียน/

เพ่ือนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/
ชุมชน 

o ส ารวจเอกสาร 
- รายงานตนเอง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
o เอกสารอ่ืนหลักฐานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง (ระบุ) 
........................................ 
......................................... 

 
 
 
 
 
 

   ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้     
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียน   
มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร  

    

     ๑.๓ การจัดกิจกรรมการเ รียนรู้  
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ส่ ง เ ส ริ มกา ร เ รี ย นรู้  ด้ ว ย วิ ธี ก า รที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

     ๑.๔ การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่ ง เ รี ยนรู้  ที่ สอดคล้ อ ง กับ
กิจกรรมการเรียนรู้  

    

     ๑ . ๕  ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น                   
ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้ วัด      
และจุดประสงค์การเรียนรู้  

    

     ๑.๖  คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
          ๑) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ   
ของผู้เรียน  
            ๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

     

คะแนนการประเมิน ข้อ ๑ (๑.๑-๑.๖) 
 

คะแนน  

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

     (๒๔) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๘  

 

 
 

รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก           
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน            
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน        
(๑๒ คะแนน) 
    ๒.๑ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต 
และพัฒนาผู้เรียน   
 
 
 
 

    ตรวจสอบการเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล  
 การสังเกต  
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ 
ชุมชน 
 สภาพห้องเรียน   
 ป้ายแสดงนิทรรศการ ป้าย
นิเทศ                      
     ป้ายแสดงผลงานผู้เรียน  
     สื่อ อุปกรณ์อ่ืน ๆ      
 โครงการ/กิจกรรม  
     แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 เอกสาร หลักฐาน 
     แสดงผลการด าเนินการ 
     ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
 

    ๒.๒ การด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการศึกษาและ
ร วบร วมข้ อ มู ลผู้ เ รี ย นร ายบุคคล        
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 
 

     

    ๒.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน     
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม  
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๒ (๒.๑-
๒.๓) 

 

คะแนน 

  

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

          (๑๒) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๒๙  

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
วิธีการประเมินและการบันทึก           
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน            
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน ระดับ ๔ 

ดีมาก 
ระดับ ๓ 

ดี 
ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๓. การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน) 
    ๓.๑ การพัฒนาตนเองเพื่อให้ มี
ความรู้  ความสามารถ ทักษะด้วย
วิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   
 
 
 
 

    ตรวจสอบการเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล  
 การสังเกต  
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ 
ชุมชน 
 สภาพห้องเรียน   
 ป้ายแสดงนิทรรศการ ป้าย
นิเทศ                      
     ป้ายแสดงผลงานผู้เรียน  
     สื่อ อุปกรณ์อ่ืน ๆ      
 โครงการ/กิจกรรม  
     แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 เอกสาร หลักฐาน 
     แสดงผลการด าเนินการ 
     ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
 
 

    ๓.๒  การมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

คะแนนการประเมิน ข้อ ๓ (๓.๑-
๓.๒) 

คะแนน 

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

          (๘) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๐  

 

 

 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก           

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน            
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๔. การท างานเป็นทีม (๔ คะแนน) 
    ๔.๑ หลักการท างานเป็นทีม 

    ตรวจสอบการเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล  
 การสังเกต  
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ 
ชุมชน 
 สื่อ อุปกรณ์ 
      ป้ายแสดงนิทรรศการ ป้าย
นิเทศ      
      ป้ายแสดงผลงานผู้เรียน หรือ    
      สถานศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรม  
     แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 เอกสาร หลักฐาน 
     แสดงผลการด าเนินการ 
     ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/
ใบรับรอง/ 
      โล่/รางวัล 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
 

    ๔.๒  การพัฒนาทีมงาน     

คะแนนการประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑-
๔.๒) 

คะแนน  

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

          (๘) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๑  

 

 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก           

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน            
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๕. งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา  
(๘ คะแนน) 
   มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของ
สถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป
หรืองานบริหารวิชาการ หรือ งาน
กิจการนักเรี ยน หรืองานบริห าร
งบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากร
บุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

    ตรวจสอบการเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล  
 การสังเกต  
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ 
ชุมชน 
 เอกสาร หลักฐาน 
     แสดงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตาม 
     ภารกิจบริหารงานของ
สถานศึกษา  
     หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
 

คะแนนการประเมิน ข้อ ๕  
 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๘) 

        (๔) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๒  

 

 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก           

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน            
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๖. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
(๔ คะแนน) 
   สามารถใช้ภาษาและเทคโรโลยีใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 

    ตรวจสอบการเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล  
 การสังเกต  
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ 
ชุมชน 
 เอกสาร หลักฐาน 
     แสดงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตาม 
     ภารกิจบริหารงานของ
สถานศึกษา  
     หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
 

คะแนนการประเมิน ข้อ ๖  
 

คะแนน 

 

 

 

ลงช่ือ                                    (กรรมการผู้ประเมิน) 
            (..................................................) 
        ต าแหน่ง........................................... 
        วันที่..........เดือน...............พ.ศ.......... 
 
 

สูตรค านวน 

คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

        (๔) 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๓  

 

บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา 
ครั้งท่ี ...............     วันท่ี .................................................. 

 
๑. ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
๒. จุดเด่น 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
๓. จุดที่ควรพัฒนา 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. ................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                    (กรรมการผู้ประเมิน) 
            (..................................................) 
        ต าแหน่ง........................................... 
        วันที่..........เดือน...............พ.ศ.......... 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๔  

 

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งท่ี ...............     วันท่ี .................................................. 

ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................. สกลุ ................................................ 
สถานศึกษา ........................................................ศูนย์การศึกษา.............................................. ............. 
 

ที่ รายการการประเมิน คะแน
นเต็ม 

กรรมการ คะแนนเฉลี่ย 
คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

๑ ด้านการปฏิบัติงาน 
๑.๑ วินัยและการรักษาวินัย ๖     
๑.๒ คุณธรรม จริยธรรม ๖     
๑.๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๖     
๑.๔ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๖     
๑.๕ จิตวิญญาณความเป็นครู ๘     
๑.๖ จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ๘     

รวม ๔๐     
๒ ด้านการปฏิบัติงาน 

๒.๑ การจัดการการเรียนการสอน ๒๔     
๒.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๑๒     
๒.๓ การพัฒนาตนเอง ๘     
๒.๔ การท างานเป็นทีม ๔     
๒.๕ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ๘     
๒.๖ การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ๔     

รวม ๖๐     
รวมผลการประเมิน ๑๐๐     

 
 
ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
 
 
      ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 
 
ลงช่ือ                        ประกรรมการผู้ประเมิน     ลงช่ือ                       กรรมการผู้ประเมิน     ลงช่ือ                       กรรมการผู้ประเมิน
(..............................................)           (...............................................)        (...............................................) 
ต าแหน่ง...................................           ต าแหน่ง...................................        ต าแหน่ง.................................. 
วันที่.......เดือน............พ.ศ......            วันที่.......เดือน............พ.ศ......         วันที่.......เดือน............พ.ศ...... 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๕  

 

สรุปบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา 
ครั้งท่ี ...............     วันท่ี .................................................. 

 
๑. ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
๒. จุดเด่น 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... .......... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
 
 
๓. จุดที่ควรพัฒนา 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ........ 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                    (กรรมการผู้ประเมิน) 
            (..................................................) 
        ต าแหน่ง........................................... 
        วันที่..........เดือน...............พ.ศ.......... 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๖  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ขั้นตอนการขอปรับต าแหน่งจากผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๗  

 

ขั้นตอนการขอปรับต าแหน่งจากผู้ช่วยเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 
***************************************** 

 
ขั้นตอนการปฎิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโรงเรียนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการ

ประเมิน 

แจ้งผลการประเมินไปที่กอง
บริหารงานบุคคล 

เสนอแต่งตั้ง 

 

ผู้มีคุณสมบัติยื่นเอกสารที่ส านักงาน
โรงเรียนที่ตนเองปฎิบัติหน้าที่ 

คณะกรรมการประเมิน 

ส านักงานโรงเรียนแจ้งผลการ
ประเมิน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ปรับแก้ภายใน 60 วัน 



คู่มือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
    ครูผู้ช่วยเพื่อให้ด ารงต าแหนง่ครู | ๓๘  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


