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ค ำชี้แจง 

  เอกสารประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าขึ้นจ านวน ๔ เล่ม คือ เล่มที่ ๑ เอกสารคู่มือการพัฒนา
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ก ารเป็น 
ครูมืออาชีพ เล่มที่ ๒ คู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
(ส าหรับวิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยง) เล่มที่ ๓ เอกสารแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรม 
การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และเล่มที่  ๔ เอกสารความรู้ พ้ืนฐาน
ประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย
สู่การเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือเป็นคู่มือและค าชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการและ/หรือ แนวทางการ
ด าเนินงานการจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยจัดการประชุมปฏิบัติการและ
วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง และครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการ   

เอกสารเล่มนี้ เป็นเล่มที่ ๑ คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุม
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประกอบด้วย 

๑) ความเป็นมา 
๒) วัตถุประสงค์ 
๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๔) หลักสูตร เนื้อหาการพัฒนา 
๕) ระยะเวลาในการพัฒนา 
๖) กิจกรรม/วิธีการประชุมปฏิบัติการ 
๗) มาตรฐานการพัฒนา 
๘) แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๙) สื่อ/นวัตกรรมการประชุมปฏิบัติการ 
     ๑๐) สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

        ๑๑) การประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
        ๑๒) ตารางการประชุมปฏิบัติการ 

     ๑๓) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วย  
  ด าเนินการประชุมปฏิบัติการ) 

     ๑๔) บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง (ผู้บริหารโครงการ/วิทยากร/วิทยากร 
พ่ีเลี้ยง/ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ และผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

๑๕) ภาคผนวก 
- รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ (หลักสูตรการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์  

      และการประชุมปฏิบัติการ)  
- แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙      



๒ 
 

การด าเนินการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ควรด าเนินการตามเนื้อหา กระบวนการ หรือกิจกรรม 
ที่เสนอแนะตามคู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน การด าเนินการในภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
๑. ความเป็นมา 

            มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดให้ผู้ที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  เตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา  ๒ ปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการประกอบวิชาชีพให้การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่ เหมาะสม
กับวิชาชีพครู  โดยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา    
อย่างเข้ม ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักดีว่ าการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
แต่จากการติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ผ่านมา พบว่า 
แต่ละสถานศึกษาปฏิบัติแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไม่เท่าเทียมกัน ครูผู้ช่วยบางคนมีโอกาสดี  
ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แต่ยังมีอีกจ านวนไม่น้อยที่ขาดโอกาส เนื่องจาก
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่ วย ไม่ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พยายามเฟ้นหาแนวทาง ในการสนับสนุนและส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย มาโดยตลอด 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การมอบหมาย 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เป็นหน่วยจัดการพัฒนาตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด าเนินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแก่ครูผู้ช่วย ท าให้ครูผู้ช่วยทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  จึงได้จัดท าคู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น อีกทั้ง
สนับสนุนงบประมาณในการประชุมปฏิบัติการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ที่เป็นหน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ ในครั้งนี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 
 



๓ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี ดังนี้ 
 ๒.๑ การครองตน 

     ๒.๑.๑ เพ่ือเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยรู้จักตนเองและมีอุดมการณ์ความเป็นครู ปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี  มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพ มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี 

     ๒.๑.๒ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสามารถน ากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี พ 
ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๒.๑.๓  เพ่ือเสริมสร้างให้ครูผู้ ช่ วย มีความรู้และทัศน คติที่ ดีต่อการให้บริการ 
ให้ความส าคัญ กับผู้รับบริการ มีทักษะการสร้างความประทับใจในการบริการแก่ผู้รับบริการ 

     ๒.๑.๔  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม เผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

     ๒.๑.๕  เพ่ือเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ ในการเป็น
ข้าราชการและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

     ๒.๑.๖  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ สู่การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
          ๒.๒ การครองคน 
                ๒.๒.๑  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา 
                ๒ .๒ .๒  เพ่ือให้ ครูผู้ ช่ วยมีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
เพ่ือการเรียนรู้ 
                ๒.๒.๓  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือที่มีต่อ 
การพัฒนานักเรียน สถานศึกษา สังคม ตนเอง และสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
 
          ๒.๓ การครองงาน 
                ๒.๓.๑  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้รับรู้ ท าความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
ตามนโยบายส าคัญขององค์กร สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของ
แผนงานที่ก าหนด ใช้กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการของแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
จัดการ สามารถวางแผนปฏิบัติการและน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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                ๒.๓.๒  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
                ๒.๓.๓  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสามารถระบุสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียนได้ 
และสามารถวางแผนส่งเสริม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้ 
                ๒.๓.๔  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้  กระบวนการคิด ทักษะชีวิต  เทคนิคการก ากับดูแลชั้นเรียน สามารถจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและเอกสารประจ าชั้น/วิชาได้ และจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบและบริหารจัดการชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒.๓.๕  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถออกแบบและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา 
โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
                ๒.๓.๖  เพ่ือเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้น
พ้ืนฐานด้านการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒.๓.๗   เพ่ือให้ครูผู้ ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑  
และ Thailand ๔.๐  
 
๓.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
            ๓.๑  ครูผู้ช่วย ได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด อย่างเท่าเทียมกัน 
            ๓.๒  ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติและคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ
สามารถน ามวลประสบการณ์ที่ได้รับในการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            ๓.๓  ครูผู้ช่วย เป็นครูที่ดีและพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการ 
โดยหลักการไม่ทิ้งห้องเรียนและนักเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามหลักการการครองตน 
การครองคน การครองงานและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๔.  หลักสูตร เนื้อหา 
         เนื้อหาการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เวลา จ านวน ๓๔ ชั่วโมง 
ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๑๖ รายวิชา  
            ๔.๑  การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ 10 
รายวิชา ดังนี้ 
                   4.1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การครองงาน จ านวน 5 รายวิชา  (จ านวน ๘ ชั่วโมง) 
              - รายวิชาที่ ๑.๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
     - รายวิชาที่ ๑.๓ การบริการทีดี่ 
     - รายวิชาที่ ๑.๔ ภาวะผู้น าครู 
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     - รายวิชาที่ ๑.๕ ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ 
     - รายวิชาที่ ๑.๖ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย           
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
          4.1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การครองคน จ านวน 2 รายวิชา  (จ านวน ๓ ชั่วโมง ๓๐ 
นาท)ี  
                       - รายวิชาที่ ๒.๒ การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
                       - รายวิชาที ่๒.๓ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          4.1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การครองงาน จ านวน 3 รายวิชา  (จ านวน ๔ ชั่วโมง 
๓๐ นาที) 
                       - รายวิชาที่ ๓.๓ การพัฒนาผู้เรียน 
                       - รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                       - รายวิชาที ่๓.๗ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และThailand 4.0 
 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ 6 รายวิชา ดังนี้ 
              4.2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การครองตน จ านวน 1 รายวิชา (จ านวน ๒ ชั่วโมง) 
                       - รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาตนเอง 
      4.2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การครองคน จ านวน 1 รายวิชา  (จ านวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ 
นาท)ี 
                       - รายวิชาที่ ๒.๑ การท างานเป็นทีม 
      4.2.3 การครองงาน จ านวน 4 รายวิชา (จ านวน ๑๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
                        - รายวิชาที่ ๓.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
                        - รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
      - รายวิชาที่ ๓.๕ การวิจัยในชั้นเรียน 
      - รายวิชาที่ ๓.๖ ภาษาอังกฤษกับการเป็นครู 

๕. ระยะเวลาที่ใชใ้นการพัฒนา 
         หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นหลักสูตร ๓๔ ชั่วโมง 
โดยครูผู้ช่วยใช้ระยะเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติราชการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน ๑๖ ชั่วโมง และครูผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๑๘ ชั่วโมง  

๖.  กิจกรรม/วิธีการพัฒนา 
         การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ใช้กิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย 
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และการประชุมปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดแนวทาง 
ไว้โดยสังเขป ดังนี้ 
 ๖.๑ วิธีการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
    6.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัติของครูผู้ช่วยที่จะเข้ารับ
การพัฒนาตนเอง และน ารายชื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งแจ้ง Username/Password 
    6.1.2 ครูผู้ช่วยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเข้าเรียน จ านวน 10 รายวิชา 
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    6.1.3 ครูผู้ช่วยเข้าเรียนตามกระบวนการเรียนแบบออนไลน์ โดยมีล าดับการเข้าเรียน 
แต่ละหน่วย ใน 10 รายวิชา ดังนี้ 
     ๑) ศึกษาเอกสารประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เล่ม ๓
แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรม การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุม
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพและ เล่ม ๔ เอกสารความรู้พ้ืนฐาน
ประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย
สู่การเป็นครูมืออาชีพ 
     2) เลือกรายวิชาที่จะเข้าเรียน 
     3) ศึกษารายละเอียด ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ 
     4) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
     5) เข้าเรียนในรายวิชาด้วยตัวเอง (ตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมตามรายวิชา) 
     6) ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) 
     ๗) พิมพ์เกียรติบัตร 
   6.1.4 ครูผู้ช่วยรวบรวมเกียรติบัตรให้ครบทั้ง 10 รายวิชา เพ่ือเตรียมเข้ารับการ
พัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ๖.๒ วิธีการพัฒนาแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                 ๖.๒.๑ ครูผู้ช่วยลงทะเบียนหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ผ่านระบบออนไลน์ และใช้เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติราชการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร ได้รับ
เกียรติบัตรจากระบบออนไลน์ จ านวน ๑๐ รายวิชา ก่อนการประชุมปฏิบัติการ 
                 ๖.๒.๒ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประชุมปฏิบัติการผ่าน
ระบบออนไลน์ 
                 ๖.๒.๓ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการท าแบบทดสอบก่อนการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ
ออนไลน์ 
                 ๖.๒.๔ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการลงทะเบียนรายงานตัว ณ หน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ 
                 ๖.๒.๕ พิธีเปิดเพื่อสร้างความตระหนักและขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
                 ๖.๒.๖ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการปฏิบัติกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแต่ละหน่วย 
เป็นรายวิชา โดย 
                    ๖.๒.๖.๑  ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์ของแต่ละหน่วย/รายวิชาให้ชัดเจน 
                    ๖.๒.๖.๒  ศึกษา ค้นคว้า เนื้อหาสาระด้วยตัวเองจากเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติการ ใบความรู้ แต่ละรายวิชา ให้เข้าใจอย่างละเอียด  
                    ๖.๒.๖.๓ รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ สื่อวีดีโอสื่อวีดีทัศน์ 
                    ๖.๒.๖.๔ เรียนรู้ผลงานดีเด่นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์หรือประสบผลส าเร็จในวิชาชีพครู  
                    ๖.๒.๖.๕ ศึกษากรณีตัวอย่าง ใบงานหรือใบกิจกรรมที่ได้รับ แล้วท าแบบบันทึก
กิจกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนด  



๗ 
 

                    ๖.๒.๖.๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าประชุมปฏิบัติการด้วยกัน     
และวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง 
                    ๖.๒.๖.๗  ฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 
                    ๖.๒.๖.๘  บันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับแต่ละหน่วย/รายวิชา 
                    ๖.๒.๖.๙  ท าแบบฝึกกิจกรรมท้ายหน่วย/รายวิชาตามค าสั่งให้ครบถ้วน 
                     ๖.๒.๖.๑๐  ส่งงานให้วิทยากรพ่ีเลี้ยงหรือผู้รับผิดชอบตรวจกิจกรรมท้ายหน่วย/รายวิชา  
                 ๖.๒.๗  ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการท าแบบทดสอบหลังประชุมปฏิบัติการเมื่อจบ 
แต่ละหน่วย 
                 ๖.๒.๘  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้อภิปรายซักถามปัญหา 
                 ๖.๒.๙  พิธีปิดเพ่ือสรุปและชี้แนะแก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 

๗.  แนวการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ต้องจัดอบรม/พัฒนาครูผู้ช่วยที่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ภายใน ๑ ปี ตามหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแก่ครูผู้ช่วย 
ตามแนวทาง ดังนี้ 

๗.๑ แนวทางการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัติของครูผู้ช่วยที่จะเข้ารับการพัฒนา

ตนเองผ่านระบบออนไลน์ และน ารายชื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งแจ้ง Username/Password 
๗.๒ แนวทางการประชุมปฏิบัติการ 

            ๗.๒.๑ ระยะที่ ๑ กิจกรรมก่อนการประชุมปฏิบัติการ 
                  ๗.๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่บริหารโครงการ วิทยากร วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
กรรมการวัดและประเมินผล และกรรมการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
                  ๗.๒.๑.๒  มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
                  ๗.๒.๑.๓  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๗.๒.๑.๒ เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงการ
ด าเนินงาน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามวัน เวลา ที่นัดประชุมชี้แจง 
                  ๗.๒.๑.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
                  ๗.๒.๑.๕  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุมปฏิบัติการ ศึกษา   
ท าความเข้าใจคู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (ส าหรับ
หน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ)  คู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ (ส าหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง) เอกสารแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมการ
ประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย  และเอกสารประกอบการพัฒนาการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
                  ๗.๒.๑.๖  ก าหนดปฏิทินการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ 



๘ 
 

            ๗.๒.๒ ระยะที่ ๒ กิจกรรมระหว่างการประชุมปฏิบัติการ  
                  ๗.๒.๒.๑ ลงทะเบียนผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
                  ๗.๒.๒.๒ ด าเนินการปฐมนิเทศและพิธีเปิด  
                  ๗.๒.๒.๓ ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย ตามปฏิทินที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 
                  ๗.๒.๒.๔ ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษาการประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
                  ๗.๒.๒.๕ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ วิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
และผู้เกี่ยวข้อง  
                  ๗.๒.๒.๖ วัดและประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
            ๗.๒.๓ ระยะที่ ๓ กิจกรรมหลังการประชุมปฏิบัติการ 
                   สรุปและรายงานผลการด าเนินการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่
การเปน็ครูมืออาชีพ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบตามท่ีก าหนด 

๘.  สื่อ/นวัตกรรมการพัฒนา 
๘.๑ ส่ือ/นวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ 
      - คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง

สมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ 
๘.๒ ส่ือ/นวัตกรรมการประชุมปฏิบัติการ 

          สื่อการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประกอบด้วย 
               ๘.๒.๑  คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  
               ๘.๒.๒  คู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
(ส าหรับวิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยง) 
               ๘.๒.๓  เอกสารแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ 
ครูผู้ช่วย 
               ๘.๒.๔  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประกอบด้วย 
                       หน่วยที่ ๑  การครองตน 
                       หน่วยที่ ๒  การครองคน 
                       หน่วยที่ ๓  การครองงาน 
               ๘.๒.๕  แบบทดสอบก่อนการประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๖๐ ข้อ 
                ๘.๒.๖  แบบทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการประจ าหน่วย (หน่วยที่ ๑ จ านวน ๒๐ ข้อ 
หน่วยที่ ๒ จ านวน ๑๕ ข้อ และ หน่วยที่ ๓ จ านวน ๒๕ ข้อ  รวม ๖๐ ข้อ) 
               ๘.๒.๗  แบบทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๖๐ ข้อ 
               ๘.๒.๘  แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ 
               ๘.๒.๙  เอกสารอ่ืน ๆ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จัดท า
ขึ้นเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร 



๙ 
 

๙. สถานที่และแหล่งเรียนรู้  
             สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการประชุมปฏิบัติการต้องเหมาะสม  มีบรรยากาศท่ีด ี มีอุปกรณ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการประชุมปฏิบัติการ รวมทัง้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
ส าหรับการประชุมปฏิบัติการ 

๑๐. การประเมินผลการพัฒนา 

 ๑๐.๑วิธีการประเมินผล 
         ๑๐.๑.๑ วิธีการประเมินการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
                    - แบบทดสอบในแต่ละรายวิชา จ านวน 10 รายวิชา 
                    - ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ๑๐.๑.๒ วิธีการประเมินการประชุมปฏิบัติการ 
               การประเมินการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ     
มีวิธีการ ดังนี้ 
               ๑)  ตรวจสอบการลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการและ/หรือร่วมกิจกรรม 
               ๒)  ตรวจแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้แต่ละรายหน่วย/รายวิชา 
               ๓)  ตรวจแบบบันทึกกิจกรรมท้ายหน่วยของแต่ละหน่วย/รายวิชา 
               ๔)  ทดสอบก่อนประชุมปฏิบัติการ (อาจใช้การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ) 
               ๕)  ทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการแต่ละรายหน่วย (๓ หน่วย) 
               ๖)  ทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการ 
               ๗)  ประเมินตามแบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙  โดยให้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการหรือ     ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประเมินด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วยจัด
ประชุมปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
รายการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน ผู้ประเมิน จ านวนครั้ง 
แบบประเมินชุดที ่๒ วันสุดท้ายของการประชุมปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๓ วันสุดท้ายของการประชุมปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๔ เมื่อสิ้นสุดการบรรยายแต่ละหน่วย ผู้เข้ารับการประชุมฯ ๓ 
แบบประเมินชุดที่ ๕ เมื่อสิ้นสุดการบรรยายแต่ละหน่วย วิท ย าก ร/วิ ท ย าก ร พ่ี

เลี้ยง 
๓ 

แบบประเมินชุดที่ ๖ ก่อนการประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน ผู้เข้ารับการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๗ ก่อนการประชุมปฏิบัติการ  ๓ วัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๘ หลังการประชุมปฏิบัติการ ๑ เดือน ผู้เข้ารับการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๙ หลังการประชุมปฏิบัติการ ๑ เดือน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ 

 

 



๑๐ 
 

๑๐.๒ เครื่องมือการประเมินผล 
        ๑๐.๒.๑ เครื่องมือการประเมินผลการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
          - แบบทดสอบในแต่ละรายวิชา จ านวน 10 รายวิชา  
        ๑๐.๒.๒ เครื่องมือการประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
               เครือ่งมือที่ใช้ในการประเมินการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ ประกอบด้วย 
               ๑)  บัญชีลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการ/ร่วมกิจกรรม 
               ๒)  แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้แต่ละหน่วย/รายวิชา 
               ๓)  แบบบันทึกกิจกรรมท้ายหน่วยย่อยของแต่ละหน่วย/รายวิชา 
               ๔)  แบบทดสอบก่อนประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๖๐ ข้อ 
               ๕)  แบบทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการแต่ละหน่วย (หน่วยที่ ๑ จ านวน ๒๐ ข้อ 
หน่วยที่ ๒ จ านวน ๑๕ ข้อ และ หน่วยที่ ๓ จ านวน ๒๕ ข้อ  รวม ๖๐ ข้อ) 
               ๖)  แบบทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๖๐ ข้อ 
               ๗)  แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ 

 ๑๐.๓ เครื่องมือการประเมินผล 
        ๑๐.3.๑ เครื่องมือการประเมินผลการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
          - แบบทดสอบในแต่ละรายวิชา จ านวน 10 รายวิชา  
        ๑๐.๓.๒ เครื่องมือการประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
               การประเมินการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ    
ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน เพ่ือความเป็นมาตรฐานในการประเมินในภาพรวมของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้เข้าประชุมปฏิบัติการต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๓ 
ด้าน ดังนี้ 
               ๑)  มีเวลาเข้ารับการประชุมปฏิบัติการและร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
               ๒)  มีคะแนนจากการทดสอบก่อนการประชุมปฏิบัติการ และการทดสอบหลังการ
ประชุมปฏิบัติการประจ าหน่วย ครบทั้ง ๓ หน่วย โดยรวมร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และต้องมีการพัฒนา
จากคะแนนทดสอบก่อนและหลังการประชุมปฏิบัติการ  
               .๓)  การประเมินแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ  โดยเกณฑ์การผ่าน คือ ต้องบันทึก
สรุปองค์ความรู้ที่ ได้รับครบทุกหน่วย/รายวิชา และแต่ละหน่วย/รายวิชา ต้องมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน (จากเนื้อหาสาระในใบความรู้แต่ละหน่วยย่อย) ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
               ๔)  การประเมินแบบบันทึกกิจกรรม โดยเกณฑ์การผ่าน คือ ท าแบบบันทึกกิจกรรม 
ครบทุกหน่วย/รายวิชา และแต่ละหน่วย/รายวิชา ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน (จากเนื้อหา
สาระในใบความรู้แต่ละรายวิชา) ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
        ๑๐.๔ การรายงานผลการประเมิน 
                 เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ด าเนินการประเมินการ
ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพเสร็จแล้ว ให้รายงานผลการ
ประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการ



๑๑ 
 

ประชุมปฏิบัติการ  เพ่ือจะได้สรุปผลการประเมินการประชุมปฏิบัติการเป็นภาพรวมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป โดยให้กรอกข้อมูลการประเมินผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเป็น
รายบุคคล ลงใน File ที่ก าหนดทางระบบออนไลน์ ดังนี้ 
               ๑)  การลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการและเข้าร่วมกิจกรรมของครูผู้ช่วย ให้กรอกข้อมูล
ของแต่ละคน เป็นรายหน่วย ดังนี้ 
                    -  ถ้าเข้าประชุมปฏิบัติการ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                    -  ถ้าไม่เข้าประชุมปฏิบัติการ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
               ๒)  คะแนนแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน เป็นราย
หน่วย ดังนี้ 
                    - ถ้าบันทึกสรุปองค์ความรู้ครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์ ตามข้อ 
๑๐.๓.๒ ข้อ ๓) ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                    - ถ้าบันทึกสรุปองค์ความรู้ครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชาหรือรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๑๐.๓.๒ ข้อ ๓)ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                                - ถ้าบันทึกสรุปองค์ความรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่อง
ตรงหน่วยนั้น 
               ๓)  คะแนนแบบบันทึกกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน เป็นรายหน่วย ดังนี้ 
                   - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๑๐.๓.๒  
ข้อ ๔) ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                   - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชาหรือรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๑๐.๓.๒ ข้อ ๔) ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                  - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทุกรายวิชา ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่อง
ตรงหน่วยนั้น 
               ๔.  แบบทดสอบหลังประชุมปฏิบัติการแต่ละรายหน่วย ให้กรอกคะแนนที่ได้ของ ครู
ผู้ช่วยแต่ละคนลงในช่องคะแนนสอบแต่ละหน่วย 
               ๕)  แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการกรอกตามรายละเอียด ข้อ ๑๐.๑.๒ 
ข้อ ๖) 
               ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๑๐.๓.๒ 
ครบทุกข้อ และประเมินตนเองตามแบบประเมินชุดที่ ๗ และผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินผู้เข้า
ประชุมปฏิบัติการตามแบบประเมินชุดที่ ๙ หลังจากประชุมปฏิบัติการแล้ว ๑ เดือน 

๑๑. ตารางการประชุมปฏิบัติการ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อาจก าหนดตารางการประชุม
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพที่มคีวามเหมาะสม หรือใช้ตารางข้างล่าง
นี้ก็ได้ 
 
 



๑๒ 
 

ตารางการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
วัน/เวลา ๐ ๘ .๓ ๐ -

๐๙.๐๐ น. 
๐ ๙ .๐ ๐ - 
๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. 

วันที่ ๑ พิธีเปิด กิจกรรม 
กลุ่ม
สัมพันธ์ 
(๑ ชม.) 

การบริหารหลักสูตร 
และการจัด 
การเรียนรู้ 
(๒ ชม.) 

 การบริหารหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ 
(๒ ชม.) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน 
(๒ ชม.) 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. 
วันที่ ๒ การวิจัยในชั้นเรียน   

(๓.๓๐ ชม.) 
 การวิจัยในชั้นเรียน   

 (๒ ชม.) 
ภาษาอังกฤษกับ
ความเป็นครู (๒ ชม.) 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. 

๑๖.๐๐ -
๑๗.๐๐ น. 

วันที่ ๓ การพัฒนาตนเอง 
(๒ ชม.) 

การท างานเป็นทีม 
(๑.๕ ชม.) 
 

 สรุปผลการอบรมตาม
หลักสูตร 

ท ด ส อ บ
หลั งการ
อบรม 

พิธีปิด 

 
หมายเหตุ  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
              รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา  ๑๐:๓๐ น. และ เวลา  ๑๔:๓๐ น. 
              รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒:๐๐ น. และรับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗:๐๐ น. 

๑๒. บทบาทหน้าทีข่องส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการด าเนินการพัฒนา 
 ๑๒.๑ บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัติของครูผู้ช่วยที่จะเข้ารับ
การพัฒนาตนเอง และน ารายชื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งแจ้ง Username/Password 
      2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปจ านวนผู้ที่ผ่านการประเมิน การพัฒนาตานเองผ่าน
ระบบออนไลน์ 
 ๑๒.๒ บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ 
               ๑๒.๒.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ในสังกัดที่เข้าประชุมปฏิบัติการในหลักสูตรนี้  
               ๑๒.๒.๒ รวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทีจ่ะเข้าประชุมปฏิบัติการ 
               ๑๒.๒.๓ ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชมุปฏิบัติการ พร้อมวัน เวลา สถานที่และรายละเอียด 
ที่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการควรทราบทางเว็บไซต์ ก่อนด าเนินการประชุมปฏิบัติการอย่างน้อย  ๕ วัน  
และแจ้งผู้เข้าประชุมปฏิบัติการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินพฤติกรรมก่อนประชุมปฏิบัติการ 
(แบบประเมินชุดที่ ๖) และท าแบบทดสอบก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ก่อนวันประชุมปฏิบัติการ 



๑๓ 
 

อย่างน้อย ๓ วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ประเมินการ
ด าเนินงานก่อนประชุมปฏิบัติการ ของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๗) ก่อนวันประชุม
ปฏิบัติการ อย่างน้อย  ๓ วัน ทางระบบออนไลน์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               ๑๒.๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
กรรมการวัดและประเมินผล และคณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
               ๑๒.๒.๕ จัดประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๒.๔ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
กระบวนการประชุมปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่าง ๆ 
ก่อนด าเนินการพัฒนา                   
               ๑๒.๒.๖ ด าเนินการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการประชุมปฏิบัติการที่ก าหนด  
               ๑๒.๒.๗ แจ้งผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ประเมินแบบติดตามประเมินโครงการหลังการ
ประชุมปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๘) พร้อมทั้งแจ้งผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้เข้าประชุม
ปฏิบัติการ ประเมินแบบติดตามประเมินโครงการหลังการประชุมปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๙)  
หลังสิ้นสุดการประชุมปฏิบัติการแล้ว ๑ เดือน 
               ๑๒ .๒ .๘  สรุปและรายงานผลการด าเนินการประชุมปฏิบั ติการ ให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

๑๓. บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการพัฒนา  
        ๑๓.๑ บทบาทหน้าทีผู่้บริหารโครงการ  
                ๑๓.๑.๑ ประสานกับส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการ เช่น รายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่และอ่ืน ๆ  
                ๑๓.๑.๒ ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  คู่มือ  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ด าเนินการประชุมปฏิบัติการ 
                ๑๓.๑.๓ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
                ๑๓.๑.๔ ด าเนินการประชุมปฏิบัติการตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ     
ให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด  
                ๑๓.๑.๕ อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ
และผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ                  
                 ๑๓.๑.๖ ให้ค าปรึกษาแนะน า และแกป้ัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ  
                ๑๓.๑.๗ ก ากับและควบคุมเวลาการเข้าประชุมปฏิบัติการของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
                ๑๓.๑.๘ ชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์    
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมินต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
วิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยง และผู้เกี่ยวข้อง       
                ๑๓ .๑ .๙ รวบรวมแบบประเมินต่ างๆ จากผู้ เข้าประชุมปฏิบัติการ  วิทยากร/       
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือประมวลผล 



๑๔ 
 

                ๑๓.๑.๑๐ รายงานผลการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ (แบบรายงานผลการด าเนิน  
การประชุมปฏิบัติการ) ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ โดยกรอกข้อมูลลงไฟล์
ที่ก าหนดทางระบบออนไลน์เป็นรายบุคคล ดังนี้ 
                       (๑) การลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการและเข้าร่วมกิจกรรมของครูผู้ช่วย ให้กรอก
ข้อมูลของแต่ละคน เป็นรายหน่วย ดังนี้ 
                               -  ถ้าเข้าประชุมปฏิบัติการ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                               -  ถ้าไม่เข้าประชุมปฏิบัติการ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                       (๒)  คะแนนแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน เป็น
รายหน่วย ดังนี้ 
                                - ถ้าบันทึกสรุปองค์ความรู้ครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์ 
ตามข้อ ๑๐.๓.๓ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                                - ถ้าบันทึกสรุปองค์ความรู้ครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชา หรือรายวิชา 
ใดรายวิชา หนึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๑๐.๓.๓ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                                - ถ้าบันทึกสรุปองค์ความรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่อง
ตรงหน่วยนั้น 
                       (๓)  คะแนนแบบบันทึกกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน เป็นรายหน่วย ดังนี้ 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชา ผ่านเกณฑ์ ตาม
ข้อ ๑๐.๓.๔ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชา รายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๑๐.๓.๔ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทุกรายวิชา ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ 
ลงในช่องตรงหน่วยนั้น 
                       (๔)  แบบทดสอบหลังประชุมปฏิบัติการแต่ละรายหน่วย ให้กรอกคะแนนที่ได้ของ 
ครูผู้ช่วยแต่ละคนลงในช่องคะแนนสอบแต่ละหน่วย 
                       (๕)  แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการและผู้อ านวยการสถาน 
ศึกษา ประเมินตามรายละเอียด ข้อ ๑๐.๑.๖ 
        ๑๓.๒ บทบาทหน้าทีวิ่ทยากร  
                  ๑๓.๒.๑ ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจสาระการเรียนรู้ของหน่วย แบบประเมิน
แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกกิจกรรมประจ าหน่วย ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน      
                  ๑๓.๒.๒ ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์ของหน่วยที่รับผิดชอบให้เข้าใจชัดเจน 
                  ๑๓.๒.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีที่มีวิทยากรเป็นทีม  
                  ๑๓.๒.๔ จัดท า/จัดหาสื่อ นวัตกรรม ตามเนื้อหาสาระหน่วยที่รับผิดชอบตามเหมาะสม 
                  ๑๓.๒.๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขอบข่ายเนื้อหาสาระ และแนวทางการจัดกิจกรรม
ของหน่วยการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
                  ๑๓.๒.๖ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการในเนื้อหาสาระ
ของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  



๑๕ 
 

                  ๑๓.๒.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
                  ๑๓.๒.๘ จัดท าต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลยของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผล 
                  ๑๓.๒.๙ ประเมินพฤติกรรมผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ หลังสิ้นสุดแต่ละหน่วยการเรียน 
(แบบประเมนิชุดที่ ๕) 
        ๑๓.๓ บทบาทวิทยากรพี่เลี้ยง 
                  วิทยากรพ่ีเลี้ยง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการประชุม
ปฏิบัติการ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ โดยมีบทบาทดังนี้  
                  ๑๓.๓.๑ ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ แบบประเมิน แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกกิจกรรมประจ าหน่วย 
ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน     
                  ๑๓.๓.๒ ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์ของแต่ละหน่วย/รายวิชาให้เข้าใจชัดเจน 
                  ๑๓.๓.๓ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการและอ านวยความสะดวก
ให้แก่วิทยากร  
                  ๑๓.๓.๔ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการในเนื้อหาสาระ 
การเรียนรู้แต่ละหน่วย 
                  ๑๓.๓.๕ ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ของหน่วยด าเนินการประชุมปฏิบัติการ และความรับผิดชอบต่องานที่วิทยากรมอบหมายให้ปฏิบัติ 
                  ๑๓.๓.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้    
แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ  
                  ๑๓.๓.๗ ตรวจแบบบันทึกกิจกรรมและแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้ และแบบทดสอบ
หลังประชุมปฏิบัติการประจ าหน่วย ของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ เสร็จแล้วส่งคะแนนหรือข้อมูล      
ผลการประเมินให้หน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ เพ่ือจะได้รายงาน สพฐ. ต่อไป 
                  ๑๓.๓.๘ ประเมินหรือแจ้งผู้เข้าประชุมปฏิบัติการประเมินตามที่ก าหนดข้อ ๑๐.๑.๖  
         ๑๓.๔  บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
                 ๑๓.๔.๑  ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก่อนการประชุมปฏิบัติการ 
                 ๑๓.๔.๒  ท าแบบทดสอบก่อนประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๖๐ ข้อ ผ่านระบบออนไลน์ 
ก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน 
                 ๑๓.๔.๓  ประเมินตนเองก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการตามแบบประเมินพฤติกรรมก่อน
ประชุมปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๖) ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน 
                ๑๓.๔.๔ ลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการทุกครั้งให้ครบแต่ละวัน (ภาคเช้า กลางวันและ
ภาคค่ า) และต้องมีเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
                ๑๓.๔.๕ ศึกษา ค้นคว้าสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติการ ใบความรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน หรือฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสื่อวีดีโอ
วีดีทัศน์ตามเหมาะสม 



๑๖ 
 

                ๑๓.๔.๖ ศึกษากรณีตัวอย่าง ใบงานหรือแบบบันทึกกิจกรรมที่ได้รับ ท าแบบบันทึก
กิจกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนด น าเสนอผลงาน 
                ๑๓.๔.๗ เรียนรู้ผลงานดีเด่นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์หรือประสบผลส าเร็จในวิชาชีพครู หรือ 
                ๑๓.๔.๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าประชุมปฏิบัติการด้วยกัน 
และวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง 
                ๑๓.๔.๙  ฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 
                ๑๓.๔.๑๐ บันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับแต่ละหน่วย/รายวิชา 
                ๑๓.๔.๑๑ ท าแบบทดสอบหลังประชุมปฏิบัติการแต่ละหน่วย ทั้ง ๓ หน่วย รวม ๖๐ ข้อ  
                ๑๓.๔.๑๒ ประเมินผลตามแบบประเมินที่ก าหนด ตามข้อ ๑๐.๑.๕ และประสานผู้บังคับ 
บัญชา (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ประเมินตามแบบประเมินชุดที่ ๗ และชุดที่ ๙ ตามเวลาที่ก าหนด 
                ๑๓.๔.๑๓ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้บริหารหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดประชุมปฏิบัติการ โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
                ๑๓.๔.๑๔ ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมาย  
                ๑๓.๔.๑๕ มีความรับผิดชอบต่องานที่วิทยากรมอบหมายให้ปฏิบัติ 
                ๑๓.๔.๑๖ ให้เกียรติวิทยากร และซักถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์  ด้วยถ้อยค าสุภาพ  
                ๑๓.๔.๑๗ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
                ๑๓.๔.๑๘ ละเว้นอบายมุขทุกชนิดระหว่างเข้าประชุมปฏิบัติการ  
                ๑๓.๔.๑๙ ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ 
                ๑๓.๔.๒๐ ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
         ๑๓.๕ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
          ๑๓.๕.๑ การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
  1) ท าความเข้าใจในระบบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
  2) กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้ช่วยเข้ารับการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  
ทั้ง 10 รายวิชา 
  3) ส่งรายชื่อครูผู้ช่วยที่ผ่านการพัฒนาตัวเองผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 10 รายวิชา 
พร้อมเกียรติบัตร ส่งให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพร้อมรับการพัฒนาการประชุมปฏิบัติการ
ต่อไป 
          ๑๓.๕.๒ การพัฒนาด้วยการประชุมปฏิบัติการ 

๑) ประเมินการด าเนินงานของครูผู้ช่วยก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน ตามแบบ
ประเมินชุดที่ ๗  ผ่านระบบออนไลน์  

๒) สังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยหลังจากประชุมปฏิบัติการเสร็จ
แล้ว และกลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา ๑ เดือน  

๓) ประเมินการด าเนินงานของครูผู้ช่วยหลังจากประชุมปฏิบัติการเสร็จแล้ว และ
กลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ตามแบบประเมินชุดที่ ๙  ผ่านระบบออนไลน์ 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก ก 
รำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

หน่วยที่ ๑  การครองตน จ าวน ๑๐ ชั่วโมง 
รายวิชาที่ ๑.๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   ระยะเวลา   ๒  ชั่วโมง 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้ช่วยเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในฐานะ
ข้าราชการครูที่ดี มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นผู้มีวินัย โดยใช้วิธีการที่ เน้นกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผลที่หลากหลาย  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยรู้จักตนเองและมีอุดมการณ์ความเป็นครู 
๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี 
๓. เพ่ือให้ครูผู้ ช่วยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครูได้ถูกต้อง 

และเหมาะสม 
๔. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 
เนื้อหา  

1. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. มาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย     
3. คุณธรรม จริยธรรม    
4. อุดมการณ์ ความเป็นครู 
5. การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการครูที่ดี 
6. จรรยาบรรณของวิชาชีพ และมาตรฐานความรู้ 

แนวการจัดกิจกรรม 
๑. ครูผู้ช่วยศึกษาคลิปวีดิโออุดมการณ์ครูเน้นความเสียสละ มุ่งมั่น และการมีจิตสาธารณะ 

มีกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือน าไปสู่องค์กร
ที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
และการประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. ครูผู้ช่วย ศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ (ครูผู้สอนด้วยหัวใจ) 
๓. ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์  อุดมการณ์ในการเป็นครูแบบรายบุคคล  
๔. ครูผู้ช่วยศึกษาพระราชด ารัส ( ๓ หัวใจการศึกษา) สะท้อนความคิดเพ่ือน ามาประยุกต์ 

ใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติราชการในบทบาทหน้าที่ครูได้ 
๕. ครูผู้ช่วยร่วมกันร้องเพลง “จ าขึ้นใจ” 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 



๒๐ 
 

๑. สื่อเทคโนโลยี 
๒. วีดิทัศน์ 
๓. ใบงาน 
๔. สื่อ/อุปกรณ ์
๕. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
๖. ภาพพระราชด ารัส (๓ หัวใจการศึกษา) 
๗. วีดิทัศน์ (ครูผู้สอนด้วยหัวใจ,เพลงจ าขึ้นใจ ) 

 
ชื้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานที่ ๑ (งานเดี่ยว คนละ ๑ ชิ้น) 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจชิ้นงาน 
              ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือการประเมิน 
              ๒.๑ แบบตรวจชิ้นงาน 
              ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์การประเมิน 
              ๓.๑ ตรวจชิ้นงาน 
              ๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาตนเอง   ระยะเวลา  ๒ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้ช่วยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเป็นการเสริมสร้างด้าน
บุคลิกภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าเชื่อถือ เคารพ ศรัทธา แนว
ทางการสร้างเครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเองระหว่างการ
ป ฏิ บั ติ ง า น 
เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผล 
ที่หลากหลาย  
 
วัตถุประสงค์ 

๕. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายนอกและภายใน 

๖. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยทราบถึงวิธีการและแนวทางการน ากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ถูกต้องและสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียรู้และ
พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองและจัดท าแผนพัฒนาตนเองเ พ่ือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 

 
เนื้อหา     ประกอบด้วยเรื่องย่อย ดังนี้ 

๑.  การรู้จักตนเอง 
๒.  การพัฒนาบุคลิกภาพ     

 ๓.  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (Professional Learning Community PLC) 
 ๔.  การท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID PLAN) 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๖. จัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมคิด วิเคราะห์  
โดยใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นแนวคิดและการลงข้อสรุปร่วมกันเพ่ือการน าไปใช้ไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ต่อไป 

๗. ครูผู้ช่วยศึกษาสื่อวีดิทัศน์ แล้วแบ่งกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี 
แบบรายบุคคล และรายกลุ่มเพ่ือหาข้อสรุปสู่การน าไปปฏิบัติ 

๘. ศึกษากระบวนการในการท า PLC โดยใช้สถานการณ์จ าลองที่กลุ่มก าหนดขึ้นพร้อมกับ
ด าเนินการจนสามารถสรุปเป็นวิธีการที่ทุกคนสามารถร่วมกันน าไปใช้ได้ 



๒๒ 
 

๙. ครูผู้ช่วยศึกษาขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและลงมือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
เพ่ือน าไปเป้าแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๘. สื่อเทคโนโลยี 

๙. วีดิทัศน์ 

๑๐. ใบงาน 

๑๑. ใบความรู้ 

๑๒. สื่อ/อุปกรณ ์

๑๓. ปากกาเมจิกหลากสี 

 
ชื้นงาน/ภาระงาน 

๒. ใบงานที่ ๑ บุคลิกภาพที่ดี  (งานคู่ ) 

๓. ใบงานที่ ๒ PLC  กับการพัฒนางาน  (งานกลุ่มๆละ ๑ ชิ้น) 

 
การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจชิ้นงาน 
              ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือการประเมิน 
              ๒.๑ แบบตรวจชิ้นงาน 
              ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์การประเมิน 
              ๓.๑ ตรวจชิ้นงาน 
              ๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 
 

รายวิชาที่ ๑.๓  การบริการที่ดี                เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
   
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ (นักเรียน, 
ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) มีความสามารถด้านการบริการที่ดีต่อชุมชน นักเรียน เพ่ือนร่วมงาน 
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าต่อการบริการที่ดี ให้ความ
ช่วยเหลือและการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ท าให้ผู้รับการบริการได้รับความประทับใจ     
และเกิดความชื่นชม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ
หนา้ที ่

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการ
สร้าง   เจตคต ิ

เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีลักษณะที่ดีของผู้ ให้บริการ มีแนวทางในการสร้างความประทับใจ           
กับผู้รับบริการที่ดี มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ ปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
และมีวินัยในตนเองท ากิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

 
วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
             (นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) 
        ๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีทัศนคติต่อการให้บริการที่ดี 
        3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสามารถปฏิบัติตนในการสร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ  
 
เนื้อหา  
         1. ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบการให้บริการ 
  การบริการ  คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนการบริการ
ที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
แก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน  
ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ 
จากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้ รับ
ความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลัง
ความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน



๒๔ 
 

ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
  พ้ืนฐานความส าคัญในการเป็นผู้ให้บริการ “พ้ืนฐานส าคัญในการเป็นผู้ให้บริการ จะต้อง
สุขภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รู้หลักการบริการ และเอาใจใส่ในการบริการ ดังนั้นจึงได้จัดอบรมทาง
วิชาการและสอนงานทางปฏิบัติ มีการจัดขั้นตอนใน การท างาน เพ่ือการเรียนรู้ตามข้ันตอนในด้าน
การอบรมทางจิตใจก็ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ มีขันติ หมายถึงอดทน อดกลั้น ไม่โกรธ รู้จักข่มใจ    
และคิดเสมอว่าผู้รับการบริการคือผู้ให้แก่เรา”    ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้  
  1. มีความรักในงานบริการ  
  2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่  
  3. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่องาน  
  4. มีความสามารถควบคุมตนเองได้  
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
  6. มีความมานะพยายามจะท าแต่สิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์  
  7.  มีจิตใจมั่นคงไม่รวนเร  
  8.  มีความมุ่งมั่น เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่น  
  9.  มีความช่างสังเกต  
  10.  มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ  
  11.  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไข  
  12.  มีการพิจารณาใคร่ครวญ 

  
2. แนวทางการสร้างความประทับใจ 
 การให้บริการแก่คนที่ดีมักไม่มีปัญหาเพราะเราย่อมมีความเต็มใจจะให้บริการเป็นทุนเดิ ม 
อยู่แล้ว แต่การให้บริการแก่ผู้ซึ่งไม่ต้องชะตาหรือไม่ถูกโฉลกกันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจ การบริการ 
เราไม่ สามารถเลือกปฏิบัติได้ เพราะจะต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน จะเลือกให้เป็นราย ๆ 
หรือปฏิบัติแตกต่าง กันไม่ได้ (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิต. โต) ได้ให้หลักคิดซึ่งสามารถน ามาเป็น
คติเตรียมจิตใจ เพ่ืองานบริการไว้ ดังนี้ “เราเป็นข้าราชการที่ให้บริการประชาชนเหมือนคนอ่ืน 
แต่คนอ่ืนได้รางวัลสาขา บริการประชาชนดีเด่น ถามว่าคนที่ได้รางวัลด้านนี้ท างานหนักกว่าเรากี่เท่า 
ค าตอบคือไม่กี่เท่าหรอก แต่สิ่ง ที่เขาต่างจากเราตรงที่เขาใส่ใจเข้าไปในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี 
มีน้ าใจ เพราะฉะนั้นคนก็ประทับใจเขา มากกว่า ที่ข้าราชการไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนนั้น 
อาจไม่ ใช่ ว่าท างานน้อย แต่อยู่ที่ ให้น้ าใจน้อยไป หน่อยและมีจรรยาบรรณน้อยไปหน่อย 
ความประทับใจจึงน้อยลงไป ถ้าข้าราชการมีน้ าใจในการให้บริการ เขาจะมีความสุขในฐานะผู้ให้ 
เมื่อเขาเอ้ืออาทรประชาชนเขาจะมีจรรยาบรรณ นี่คือจรรยาบรรณน าหน้า เพ่ือพัฒนาข้าราชการ 
ให้มีความสุขเพราะถือการท างานเป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ ถ้า ข้าราชการท าอย่างนี้ ได้ 
ทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุข” การเตรียมตัวเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการทุกคนจะต้องตระหนัก 
ว่าตนจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นความ รับผิดชอบส าคัญเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
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ทั้งในการวางตน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสั่งสมนิสัยที่ดีงาม ให้พร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน  
การฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนอดกลั้น และรู้จักข่มใจเป็นสิ่งส าคัญมาก 
 
แนวการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูผู้ช่วยชมคลิป เรื่อง Unsung Hero 
 ๒. ครูผู้ช่วยวิเคราะห์เนื้อหาจากการชมวีดีทัศน์ครูผู้ช่วยคิดว่าส่วนใดในเรื่องที่เป็นการบริการ
ที่ด ี
 ๓. ครูผู้ช่วยศึกษาใบความรู้ เรื่อง การบริการที่ดี 
 ๔. ครูผู้ช่วยเขียนแผนผังมโนทัศน์ (mind mapping) แนวทางการบริการที่ดี 
 ๕. ครูผู้ช่วยฝึกปฏิบัติ  และสรุปบทเรียน 
 
สื่อที่ใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
 ๑. สื่อวีดีทัศน์จากยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU 
 ๒. เอกสารความรู้ เรื่อง การบริการที่ดี 
 ๓. ใบงาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 แผนผังมโนทัศน์ (mind mapping) การบริการที่ดี 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
  1.1  การตรวจชิ้นงาน 
  1.๒  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
  ๒.๑  การตอบค าถามจากสื่อวีดีทัศน์ 
    ๒.๒  ชิ้นงาน 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน ๙-๑0 คะแนน 
  ระดับดี  ได้คะแนน ๗-๘ คะแนน 
  ระดับผ่าน  ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
  ไม่ผ่าน  ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
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รายวิชาที่ 1.4 ภาวะผู้น าครู      เวลา 1 ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิปราย บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาวะผู้น าครู ความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม ที่ครูควรประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม โดยการจัดกิจกรรม
แบบกลุ่ม เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความรู้สึกหรือเจตคติที่ดี ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่บนพ้ืนฐานของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ 
ในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ และเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตน  มีการวัดผล 
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การตรวจชิ้นงาน การน าเสนอผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนพ้ืนฐานของศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ครูผู้ช่วยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพ 

3. เพ่ือให้ ครูผู้ ช่ วย เป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบั ติ ตนด้ านศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม เผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
 
เนื้อหา 
 1. ภาวะผู้น าครู 

2. ความเป็นครู 
 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อยเรียน 
2. ศึกษาสรุปคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีผ่านใบงาน 

 2.  ชมวีดิทัศน์ 
3.  ศึกษาใบความรู้และสรุปองค์ความรู้ 
4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

สื่อที่ใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
 1. สื่อวีดีทัศน์จากยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=rzTMS2xxLnQ 

2. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ  
 3. ใบงาน 1.1.4 เรื่อง ความเป็นครูทีดี่ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน 1  เรื่อง ความเป็นครูที่ด ี
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การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
    1.2 ประเมินชิ้นงาน  
    1.3 ประเมินการน าเสนอผลงาน 

 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     2.2 แบบประเมินชิ้นงาน 
     2.3 แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับดีเยี่ยม  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป (24 - 30 คะแนน) 
      ระดับดี  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป (21 - 23 คะแนน) 
      ระดับผ่าน  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป (15 - 20 คะแนน) 
      ไม่ผ่าน  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 50 ลงมา (ต่ ากว่า 15 คะแนน) 
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รายวิชาที่ 1.5   ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์   เวลา......2.....ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู ในเรื่องของการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ การเปลี่ยน
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ค่าเล่าเรียนบุตร) ค่าเช่า
บ้านข้าราชการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ    ซึ่งสิ่งที่ครูผู้ช่วยจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจเพ่ือ
ประโยชน์ในความก้าวหน้าของตนเอง และหน้าที่ของข้าราชการครู บทบาทฐานะต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูพึงม ีพึงได้ รวมทัง้การตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่งครูผู้ช่วยอันเป็นผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเป็นข้าราชการ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเป็นข้าราชการ 

เนื้อหา 
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

2. เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

แนวการจัดกิจกรรม 
           ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ๒. ผู้เข้ารับการพฒันาท าใบงานที่ ๑ (งานเดี่ยว) “My Life Timeline” 
           ๓.  ผู้เข้ารับการพัฒนาชมวีดีทัศน์ ครูต้นแบบ 
          ๕.   ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู ้เรื่องความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์    
        ๖. ผู้เข้ารับการพัฒนาท าใบงานที่ ๓ และสรุปความรู้ 
        ๗. ผู้เข้ารับการพัฒนาท าแบบทดสอบหลังเรียน 



๒๙ 
 

สื่อที่ใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
        ๑. เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=AKxMVM1fNko 
        ๒. ใบงานที่  ๑ “My Life Timeline” 
        ๓. ใบงานที่  ๒  งานกลุ่ม “Our Lives Timeline” 
        ๔. ใบงานที่  ๓  เขียนสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูพึงได้รับ 
  
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        ๑. ใบงานที่ ๑.๕.๑ “My Life Timeline” 
        ๒. ใบงานที่ ๑.๕.๒  งานกลุ่ม “Our Life Timeline” 
        ๓. ใบงานที่ ๑.๕.๓  เขยีนสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูพึงได้รับ 
 
การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 
1.1 การตรวจชิ้นงาน  
1.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

     ๒. เครื่องมือการประเมิน 
         ๒.๑  ชิ้นงานเดี่ยว 
         ๒.๒  ชิ้นงานกลุ่ม 
  ๓. เกณฑ์การประเมิน 
        ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน     ๙-๑๐ คะแนน  
        ระดับดี        ได้คะแนน      ๗-๘   คะแนน  
        ระดับผ่าน     ได้คะแนน      ๕-๖   คะแนน  
        ไม่ผ่าน         ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

รายวิชาที่ ๑.๖ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
                   ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ   เวลา ๑ ชั่วโมง  ๓๐  นาที 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ การน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบาย               
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙” ได้แก่                             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข  ๔ มิติ) หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ                        
หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ และยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”                    
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
๔ ด้าน  ได้แก่ ๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม                    
๓.มีงานท า – มีอาชีพ ๔.เป็นพลเมืองดี รวมทั้งการน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบาย
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ  ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาจากใบความรู้              
ศึกษาจากเว็บไซต์ วิเคราะห์ เขียน และสรุปองค์ความรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย         
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ  
 ๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น  น้อมน าศาสตร์พระราชา                     
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  ๑๐ สู่การจัดการเรียนการสอนได้                         
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหา 
 ๑. ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙” 
     - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
              - หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ 
        - หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ                                                                                                 
              - ยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 ๒. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
 
แนวการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูผู้ช่วย ศึกษา ค าอธิบายรายวิชา การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย                          
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
 ๒. ครูผู้ช่วย ศึกษา วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการน้อมน าศาสตร์พระราชา                           
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
 ๓. ครูผู้ ช่ วย  ศึกษา เรียนรู้ เกี่ ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัด การศึกษา                        
และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา จากเว็บไซต ์



๓๑ 
 

 ๔. ครูผู้ช่วย ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙”              
ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ  
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ 
 ๕. ครูผู้ช่วย ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๑ วิเคราะห์และเขียน “แนวทางการน้อมน า     
ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
          ๖. ครูผู้ช่วย สรุปองค์ความรู้ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
 
สื่อที่ใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
 ๑. เว็บไซต์  
     ๑.๑  https://web.ku.ac.th/king72/2542-08/main1.htm 
     ๑.๒  https://tci-
thaijo.org/index.php/rpu/article/download/159602/115374/ 
 ๒. เอกสารความรู้  
          ๓. ใบงาน  
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. ใบงานที่ ๑ วิเคราะห์และเขียน “แนวทางการน้อมน าศาสตร์พระราชา 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ” ๑ เรื่อง        
 ๒. สรุปองค์ความรู้  การน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา            
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีการประเมิน 
     ประเมินชิ้นงาน (ใบงาน) 
 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
      ชิ้นงาน (ใบงาน) 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน ๙-๑0 คะแนน 
  ระดับดี           ได้คะแนน ๗-๘ คะแนน 
  ระดับผ่าน           ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
  ไม่ผ่าน           ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 

 
 
 



๓๒ 
 

รายวิชาที่ ๒.๑ การท างานเป็นทีม  ระยะเวลา  ๑  ชั่วโมง ๓๐  นาที 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้ช่วยเกี่ยวกับกระบวนการท างานเป็นทีม 
และการเสริมสร้างคุณลักษณะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการวางแผนการท างาน
ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างาน มีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน       
จนเกิดความรักความสามัคคีในองค์กรจากใบความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมในการท างานเป็นทีม        
และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีม  
2. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา 

 
เนื้อหา 

1. การท างานเป็นทีม     
2. มนุษยสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน  
3. จิตอาสา  

 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมโดยเน้นความตระหนักถึงความส าคัญในการท างานเป็นทีม เข้าใจลักษณะของ
ทีมที่ดี คุณลักษณะของทีม การท างานที่ประสบความส าเร็จ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
และการมีจิตอาสา 

2. ครูผู้ช่วย ศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ (มดท างานเป็นทีม) 
3. สรุปสิ่งที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (เกม “นี่คือเพ่ือนของฉัน และ “ปากกาสามัคคี” 
5. ครูผู้ช่วยร่วมกันสรุปถึงความส าคัญในการท างานเป็นทีม  

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. สื่อเทคโนโลยี 
2. วีดิทัศน์ 
3. สื่อ/อุปกรณ์ 
4. ใบงานที ่2.1.๑ การท างานเป็นทีม 
5. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
6. วีดิทัศน์ (มดท างานเป็นทีม ) 
7. เกม“นี่คือเพ่ือนของฉัน” เกม “ปากกาสามัคคี” 



๓๓ 
 

ชื้นงาน/ภาระงาน 
ใบงานที่ 2.1.1 การท างานเป็นทีม 
 

การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจชิ้นงาน 
               ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือการประเมิน 
               ๒.๑ แบบตรวจชิ้นงาน 
               ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์การประเมิน 
               ๓.๑ ตรวจชิ้นงาน 
               ๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

รายวิชาที่ ๒.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้   
เวลา 1 ชั่วโมง ๓๐ นาที 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ในด้านวิชาการ

และการบริหารจัดการ โดยเอาจุดแข็งและความพร้อมของบุคคล ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสร้างสรรค์
จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย       
ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
 

เนื้อหา 
1. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
2. บริบท วัฒนธรรมของชุมชน 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
๒. ศึกษาวัตถุประสงค์ และเนื้อหาการอบรม 
3. ชมวิดีทัศน์ ครูพันธุ์ใหม่ 
4. ศึกษาใบความรู้ เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน 
5. ครูผู้ช่วยกรอกข้อมูลวัฒนธรรมและบริบทของชุมชนในใบงานที่ 2.2.1 และออกแบบ 

แนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วยระบบการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือการเรียนรู้จากใบงานที่ 2.2.2 

6.ท าแบบทดสอบหลังการอบรม 
 

สื่อที่ใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
๑. สื่อวีดีทัศน์จากยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=PCKEPv-uR_I 
๒. ใบความรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีการประเมิน 

  การตรวจใบงาน  
 



๓๕ 
 

 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
  แบบบันทึกคะแนนตรวจใบงาน 

 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับดีมาก  ได้คะแนน 7 คะแนนขึ้นไป 

ระดับดี   ได้คะแนน 6 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับพอใช้  ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับปรับปรุง  ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายวิชาที่ 2.3  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      เวลา 2 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา          
การป้องกันและการส่งต่อนักเรียน ธรรมชาติของนักเรียน หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ ปัญหาและ
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการดูแลผู้เรียน ด้วยวิธีการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้       
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสามารถวิเคราะห์ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือที่มีต่อการพัฒนา
นักเรียน สถานศึกษา สังคม และตนเองได้  

2. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสามารถช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนตามหลักการของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้  

3. เพื่อให้ครูผู้ช่วยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้เหมาะสมกับธรรมชาติ ศักยภาพ 
และความต้องการของนักเรียน 

 
เนื้อหา 

1. ความส าคัญและความเป็นมาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความเชื่อมโยง    
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารข้างท้าย 

2. กระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการจัดท าสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน/การเยี่ยมบ้าน 
2.2 การคัดกรองนักเรียนรายด้าน เกณฑ์การคัดกรอง 
2.3 การพัฒนานักเรียน เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กที่มีปัญหา     

(การด าเนินงานตาม พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาล้อแกล้ง
รังแก ใช้ความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาพฤติกรรม) 

2.5 การส่งต่อ 
 3. การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการส่งเสริม พัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษานักเรียน  
 4. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ  
 5. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑.  ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
๒.  ครูผู้ช่วยศึกษาวัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 



๓๗ 
 

2.1 วิเคราะห์ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนา
นักเรียน สถานศึกษา สังคม และตนเองได ้

2.2 ด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได ้

2.3 ใช้เครื่องมือ/วิธีการต่างๆ เพ่ือหาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
2.4 วิเคราะห์ลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนได้ 
2.5 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้เหมาะสมกับธรรมชาติ ศักยภาพ      

และความต้องการของนักเรียน 
2.6 มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นได้ 
2.7 ประสานส่งต่อนักเรียนที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ 
2.8 ระบุลักษณะเด่นของพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม            

ของนักเรียนแต่ละระดับได ้
2.9 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมเพ่ือส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน              

และแก้ไขปัญหานักเรียนได ้
2.10 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้ 
2.11 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
2.12 วิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนได้ 
2.13 อธิบายสภาพปัจจุบันของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
2.14 ระบุปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 

๓.  ครูผู้ช่วยศึกษาเนื้อหาจากใบงานและใบความรู้ประจ าหน่วย พร้อมท าใบงานที่ 2.3.1-2.3.3 
4.  ครูผู้ช่วยท าแบบทดสอบหลังการอบรม 

 
สื่อที่ใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 

๑.  ใบความรู้ 
๒.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๓.  แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
๔.  ใบงาน 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานที่ 2.3.1  
๒. ใบงานที่ ๒.3.2 
๓. ใบงานที่ 2.3.๓ 
 
 



๓๘ 
 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีการประเมิน 

1.1 การตรวจใบงาน 
1.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
  ๒.๑  แบบบันทึกคะแนนใบงาน 

๒.๒  การร่วมกิจกรรม 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป 
  ระดบัดีมาก  ได้คะแนน 7 คะแนนขึ้นไป 

ระดับดี   ได้คะแนน 6 คะแนนขึ้นไป 
  ระดบัพอใช้  ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับปรับปรุง  ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนนเกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
รำยวิชำที่ ๓.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน   เวลำ ๒ ชัว่โมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ อย่างมีคุณภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนหน่วยงานก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง คิดริเริ่ม สร้างสรรค์พัฒนาผลงาน 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้รับรู้ ท าความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามนโยบาย
ส าคัญขององค์กร 
 ๒ . เพ่ือให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงาน 
ที่ก าหนด ใช้กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการของแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ
สามารถวางแผนปฏิบัติการและน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยวางแผนพัฒนางาน และพัฒนาตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
(Internal Performance Agreement) อย่างเป็นระบบ 
 ๔. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยพัฒนาตนเองให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากล ด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย บริการวิชาการ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เนื้อหำ 

1. การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน 

2. การปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

แนวกำรจัดกิจกรรม 
 ๑. การฟังบรรยายจากวิทยากร 
 ๒. ศึกษาสื่อวีดิทัศน์ละครสั้น เรื่อง กรณีตามประมวลจริยธรรม (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)  
 ๓.. การศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
 ๔. ฝึกปฏิบัติงานกลุ่มตามใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการเรียนรู้ 



๔๐ 
 

 
สื่อที่ใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. สื่อวีดิทัศน์ละครสั้น เรื่อง กรณีตามประมวลจริยธรรม (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)
https://www.youtube.com/watch?v=bsQ5bf6q3Cg 

๒. เอกสารเสริมความรู้ ดังนี้ 
    ๒.๑ นิยามของค าว่า “ครูมืออาชีพ” 
    ๒.๒ บทบาทครูผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๒.๓ สมรรถนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    ๒.๔ แนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ๓. ใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
กำรวัดและประเมินผล 

๑. วิธีกำรประเมิน 
    ๑.๑ การตรวจใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
    ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
๒. เครื่องมือกำรประเมิน 
    ๒.๑ แบบบันทึกคะแนน 
    ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม 

      ๓. เกณฑ์กำรประเมิน 
     ระดับดมีาก  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป (๙-๑๐ คะแนน) 
     ระดับดี  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป (๗-๘ คะแนน) 
     ระดับพอใช้  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (๕-๖ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รำยวิชำที่ ๓.๒ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้                เวลำ  ๕ ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คือความสามารถของครูในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการน าหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
เนื้อหำ 
 ๑. การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  
 ๓. การจัดการเรียนรู้ 
 
แนวกำรจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. ครูผู้ช่วยฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. วิทยากรสรุปบทเรียน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ใบงานการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 
ชิน้งำน 

ใบงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเดี่ยว) 
 



๔๒ 
 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีกำรประเมิน 
               ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.เครื่องมือกำรประเมิน 
              แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.เกณฑ์กำรประเมิน 
              ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

รำยวิชำที่ ๓.๓ กำรพัฒนำผู้เรียน     เวลำ ๑ ชัว่โมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ การปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเป็นไทย 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบใน
การประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ผู้เรียนได ้

 ๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยระบุสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนได้ 
 ๓. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสามารถวางแผนส่งเสริม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความ
เป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้ 

เนื้อหำ 
1. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

2. การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

3. การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทย 

แนวกำรจัดกิจกรรม 

๑.  ชมวีดิทัศน์แนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง 
๒.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๓.  ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์(วีดิทัศน์) 
๔.  ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
๕.  สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
๖.  ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 
๗.  ส่งใบงานและกิจกรรมมายังเขตพ้ืนที่ 

 ๘.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

สื่อที่ใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. ใบความรู้  

๒. ใบงาน 



๔๔ 
 

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วีดิทัศน์) 

กิจกรรมล าดับที่ ๔ 
  -  https://www.youtube.com/watch?v=3_iu5QpKrgc 
  -  https://www.youtube.com/watch?v=_YjcAzOhfCM 

-  https://www.youtube.com/watch?v=MF50urAIumE 
  -  https://www.youtube.com/watch?v=dMLeCkLhzpU 

กิจกรรมล าดับที่ ๖ 
-  https://www.youtube.com/watch?v=5OkXfguOKAA 
- https://www.youtube.com/watch?v=-BLvE_0ssf4    
- https://www.youtube.com/watch?v=GQJdZSU33jM                 
- https://www.youtube.com/watch?v=lBXdGCNVX0w 

     กิจกรรมล าดับที่ ๗        
 - https://www.youtube.com/watch?v=K5q6pazAk7A   
 - https://www.youtube.com/watch?v=N7IHoM4S41U      
 - https://youtu.be/phj3cwz3guE 
๔. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๑. ใบงาน 

๒. แผนผังมโนทัศน์ (mind mapping) การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทย 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีกำรประเมิน 

  การตรวจใบงาน  
 ๒. เครื่องมือกำรประเมิน 

  ๒.๑  แบบบันทึกคะแนนใบงาน 

  ๒.๒  การร่วมกิจกรรม 

๓. เกณฑ์กำรประเมิน 

  ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน ๙-๑๐ คะแนน 
  ระดับดี   ได้คะแนน ๗ -๘ คะแนน 
  ระดับผ่าน  ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
  ไม่ผ่าน   ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 



๔๕ 
 

รำยวิชำที่ ๓.๔  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน     เวลำ ๒ ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษา ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ส่งเสริมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างวินัยใน
ชั้นเรียน การแก้ปัญหาในชั้นเรียน การปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
และเอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้ ช่ วยมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดบรรยากาศที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ 

กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้ 

๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยรู้เทคนิคการก ากับดูแลชั้นเรียน และสามารถน าไปปรับใช้ในห้องเรียนได้ 

๓. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้น/

วิชาได้ และจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ 

 
เนื้อหำ 

๑. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

๑.๑ ความหมายการบริหารจัดการชั้นเรียน 
๑.๒ ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 
๑.๓ องค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียน 
๑.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน 
๑.๕ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรยีน 

๒. การก ากับดูแลชั้นเรียน 

๒.๑ หลักในการจัดการชั้นเรียน 
๒.๒ การสังเกตนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
๒.๓ สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
๒.๔ แนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียน 
๒.๕ วธิีการสร้างกฎ/ข้อตกลงในห้องเรียน 

๓. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้น/วิชา  

๓.๑ เอกสารประเมินพัฒนาการและ แบบ ปพ. 
๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ 



๔๖ 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำบทเรียนออนไลน์ 
๑. ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

๒. ศึกษาใบความรู้ 

๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

 
สื่อที่ใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. วีดิทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ใบงาน 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 

๑. สรุปองค์ความรู้จากใบงานที่ ๓.๔.๑ 

๒. ผังมโนทัศน์จากใบงานที่ ๓.๔.๒ 

 
กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีกำรประเมิน 
  ๑.๑ การตรวจใบงาน 
 ๒. เครื่องมือกำรประเมิน 
  ๒.๑ แบบให้คะแนนใบงานที่ ๓.๔.๑ 

๒.๒ แบบให้คะแนนใบงานที่ ๓.๔.๒ 
 ๓. เกณฑ์กำรประเมิน 
  ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน  ๙ - ๑๐ คะแนน 
   ระดับดี   ได้คะแนน  ๗ - ๘  คะแนน 
   ระดับผ่าน  ไดค้ะแนน  ๕ - ๖  คะแนน 
   ไม่ผ่าน   ได้คะแนน  ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

รำยวิชำที่ ๓.๕ กำรวิจัยในชั้นเรียน     เวลำ ๕.๕ ชั่วโมง 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ รูปแบบและขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิเคราะห์สภาพปัญหา การออกแบบวิจัยในชั้นเรียน         

การวิเคราะห์ผล และการต่อยอดงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาตนเองเข้าสู่ครูมืออาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ

ออกแบบและก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน 

 ๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอน 

 
เนื้อหำ 

4. การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

5. กระบวนการวิจัย 

6. ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

แนวกำรจัดกิจกรรม  
๑. ครูผู้ช่วยศึกษาใบความรู้ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”  

๒. ครูผู้ช่วยท าใบงาน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

 
ส่ือที่ใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. ใบความรู้ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 

๑. ใบงาน เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

 



๔๘ 
 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. วิธีกำรประเมิน 

๑.๑ การตรวจชิ้นงาน 
๑.๒ พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

๒. เครื่องมือกำรประเมิน 
๒.๑  ชิ้นงาน 
๒.๒  แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน ๙-๑๐ คะแนน 

   ระดับดี   ได้คะแนน ๗ -๘ คะแนน 
   ระดับผ่าน  ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
   ไม่ผ่าน   ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

รำยวิชำที่  ๓.๖ ภำษำอังกฤษกับกำรเป็นครู      เวลำ ๒ ชั่วโมง 
 
ค ำอธิบำย 
 ปฏิบัติตามค าแนะน าจากการเข้าเรียนบทเรียน eng ๒๔ และอธิบายเนื้อหาในบทเรียน       
ใช้ภาษาในการฟัง พูด ค าชี้แจง ค าบรรยาย ค าแนะน า ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
บรรยายความสนใจ กิจกรรมต่าง ๆ การขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อ่ืน ถ่ายโอน
ข้อมูลที่ได้ฟัง ทั้งประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย แล้วถ่ายโอนเป็นค าพูดของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆอ่านออกเสียง ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดและเขียน สรุปใจความส าคัญที่ได้
จากการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการชมวีดีทัศน์ในแต่ละสถานการณ์ ระบุหัวเรื่อง จับใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ชม รวมทั้งการจัดการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน สามารถใช้ภาษาและ
ท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความพร้อมและทักษะในการใช้บทเรียน eng ๒๔ ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งด้าน การเขียน การอ่าน การฟัง  และการพูด ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
ได้อย่างมั่นใจ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมี และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานด้านการสื่อสารทั้ง ๔ ด้าน  
 ๒.  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหำ 
 ๑.  การใช้ eng ๒๔ ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 ๒.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 
แนวกำรจัดกิจกรรม 
 ๑.  วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๒.  การเข้าเว็บไซต์ http://eng๒๔.ac.th/ ที่ใช้ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  



๕๐ 
 

 ๓.  การฝึกปฏิบัติ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 ๔.  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
 ๕. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
สื่อที่ใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 
 ๑. วิทยากรแนะน าเว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  eng ๒๔ 
 ๒. เว็บไซต์  http://eng๒๔.ac.th/ 
 ๓. ใบงาน  
 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๑. ใบงานที่ ๑ ศึกษาเว็บไซต์ http://eng๒๔.ac.th/และศึกษาบทเรียนทั้ง ๓ บทเรียน 
 ๒. ใบงานที่ ๒ เขียนบทสนทนา และน าเสนอการสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ 
 
กำรวัดและประเมินผล 
 ๑.  วิธีกำรประเมิน 
  ๑.๑  การตรวจชิ้นงาน  
  ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒.  เครื่องมือกำรประเมิน 
  ๒.๑  แบบประเมินชิ้นงาน 
  ๒.๒  แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๓.  เกณฑ์กำรประเมิน 
  ระดับดีเยี่ยม   ได้คะแนน ๙-๑๐ คะแนน 
   ระดับดี    ได้คะแนน ๗ -๘ คะแนน 
   ระดับผ่าน   ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
   ไม่ผ่าน    ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

รำยวิชำที่ ๓.๗   กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐      เวลำ ๑.๕ ชั่วโมง 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐ เลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐  
เนื้อหำ 

๑. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. การเรียนรู้Thailand ๔.๐ 
๓. ความรู้เกี่ยวกับโปรมแกรม Kahoot 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำบทเรียนออนไลน์ 

๑. ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
        ๒. ศึกษาใบความรู้ 

 

แนวกำรจัดกิจกรรม 
๑. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ Thailand ๔.๐ 
๓. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับโปรมแกรม Kahoot 

 
สื่อที่ใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. ใบความรู้  
๒. สื่อวีดีทัศน์เรื่อง การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ http://youtu.be/tE32HERiEs4 
๓. สื่อวีดีทัศน์เรื่อง การเรียนรู้ Thailand ๔.๐ http://youtu.be/mHerrjotcAY 
๔. สื่อวีดีทัศน์เรื่อง การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

https://www.youtube.com/watch?v=l5LhRnC4A1g 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก ข 
แบบประเมินชุดที่ ๒-๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

 
แบบประเมินโครงกำร 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย 
ส ำหรับครูผู้ช่วยท่ีเข้ำประชุมปฏิบัติกำร 

 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้ำนกำรก ำหนดโครงกำร 
๑. โครงการนี้สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
    แผนงานของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

๒. โครงการนี้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
    ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสามารถน าสู่การปฏิบัติได้      
๔. โครงการและเนื้อหาหลักสูตรการประชุมปฏิบัติการมีความเหมาะสม      
๕. กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการมีความเหมาะสม      
ด้ำนปัจจัยกำรด ำเนินงำน 
๖. วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ ์และความสามารถ ตรงกับหลักสูตร 
   ที่ก าหนดและถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม 

     

๗. งบประมาณสื่อ/เอกสารวัสดุอุปกรณ์มีจ านวนที่เพียงพอ 
    และเหมาะสม 

     

๘. สถานที่ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม      
๙. ระยะเวลาในการประชุมปฏิบัติการมีความเหมาะสม      
๑๐. การสนับสนุน/ความร่วมมือในการด าเนินโครงการจากองค์กร 
     หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

     

ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน 
๑๑.การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้ันตอนการด าเนิน 
     กิจกรรมต่าง ๆกับผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการมีความเหมาะสม 

     

๑๒. ด าเนินการตามข้ันตอน/ปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
     และมีประสิทธิภาพ 

     

แบบประเมินชุดที่ ๒ 



๕๔ 
 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๓. มีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาระหว่างการประชุมปฏิบัติการ 
     ได้อย่างเหมาะสม 

     

๑๔. มีการเสริมแรงจูงใจใฝ่รู้แก่ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ 
      อย่างเหมาะสม 

     

๑๕. ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
๑๖. มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม วัดและประเมินผลโครงการ      
ผลที่ได้รับจำกกำรประชุมปฏิบัติกำร 
๑๗. ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหา 
     การประชุมปฏิบัติการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

     

๑๘. ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการมีการสร้างเครือข่ายสังคม 
     แห่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
........................................................................ ........................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................ .................................................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................ ........................................................................ ............ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
 

 



๕๕ 
 

 
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย  
ส ำหรับครูผู้ช่วยท่ีเข้ำประชุมปฏิบัติกำร 

 

      ค ำชี้แจง ให้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ 

                  โดยท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ที่ตรงตามความเป็นจริง ดังนี้ 
 
 

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้ำนเนื้อหำหลักสูตร 
๑. เนื้อหาสาระหลักสูตรการประชุมปฏิบัติการ มีความเหมาะสม 
   เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติ 

     

๒. เอกสารความรู้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร 
   การประชุมปฏิบัติการ 

     

๓. เนื้อหาการประชุมปฏิบัติการเรียงล าดับตามข้ันตอน กระบวนการ  
   ทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 

     

๔. การสรุปองค์ความรู้แต่ละเนื้อหาชัดเจน      
ด้ำนกำรให้บริกำร 
๕. มีการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน/ต้อนรับ 

     

๖. การจัดที่พักผู้เข้ารับประชุมปฏิบัติการ มีความเหมาะสม      
๗. การให้บริการอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง      
๘. สถานทีป่ระชุมปฏิบัติการ/แสงสว่างและระบบเสียงมีความเหมาะสม      
๙. การให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกของคณะท างาน 
   ที่รับผิดชอบในการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ 

     

ด้ำนกระบวนกำรประชุมปฏิบัติกำร 
๑๐. กิจกรรม กระบวนการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     และการปฏิสัมพันธ์กับวิทยากร เป็นประโยชน์และช่วยให้เกิด 
     ความรู้ความเข้าใจได้ดี 

     

๑๑. สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการมีความเหมาะสม      
๑๒. รูปแบบการประชุมปฏิบัติการ ช่วยให้ผู้เข้ารับการประชุม 
      ปฏิบัติการเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจง่าย 

     

แบบประเมินชุดที่ ๓ 



๕๖ 
 

 
 

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๓. บรรยากาศในการด าเนินการประชุมปฏิบัติการมีความยืดหยุ่น  
     ไม่ท าให้ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการเกิดความเครียด วิตกกังวล 

     

๑๔. ด าเนินการตามข้ันตอน/ปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม      
๑๕. ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการได้แสดงออกและมีส่วนร่วม 
     ในกระบวนการประชุมปฏิบัติการ 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
............................................................................ .................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................... ............................................................................................. 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
แบบประเมินวิทยำกร 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย 
ส ำหรับครูผู้ช่วยท่ีเข้ำประชุมปฏิบัติกำร 

ค ำชี้แจง  ให้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นต่อวิทยากร โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
            ระดับความคิดเห็น 
หน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ ................................................ วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ.......... 
ชื่อวิทยากร ..............................................................วชิา....................................................................... 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ค าพูดชัดเจน เข้าใจง่ายและ 
    เป็นกันเองกับผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ 

     

๒. เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชา มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
    ตรงกับหลักสูตรที่ก าหนด 

     

๓. สามารถล าดับเนื้อหาการบรรยายให้เข้าใจง่าย และมีความต่อเนื่อง      
๔. มีเทคนิควิธีการน าเสนอถ่ายทอดความรู้กระตุ้นและสร้างบรรยากาศ 
    ในการเรียนรู้ ให้กับผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการน่าสนใจ 

     

๕. น าเสนอประสบการณ์หรือกรณีตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
    ได้ชัดเจน 

     

๖. มีความสามารถในการสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้า 
    รับการประชุมปฏิบัติการ 

     

๗. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการซักถาม และตอบ 
   ค าถามตรงประเด็น 

     

๘. ใช้เวลาในการให้ความรู้ตามหัวข้อวิชาได้อย่างเหมาะสม และ 
    ตามท่ีก าหนด 

     

๙. ใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี      
๑๐. ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้      
 
 
 

แบบประเมินชุดที่ ๔ 



๕๘ 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
............................................................................ .................................................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................ .................................................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................ .................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................ ................................................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร 
โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย 
ส ำหรับวิทยำกรพี่เลี้ยงเป็นผู้ประเมิน 

 

ค ำชี้แจง  แบบสังเกตพฤติกรรมฉบับนี้ เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 

            โดยให้ผู้สังเกตท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมที่ปรากฏ 
            โดยรวมของสมาชิกผู้เข้าประชุมปฏิบัติการที่ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตร 
 
 

รำยกำร 
ระดับพฤติกรรม 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การวางแผนและจัดล าดับขั้นตอนในการท างาน      
๒.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม      
๓. ความสนใจ ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ      
๔. การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย      
๕. มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา      
๖. มีส่วนร่วมในการอภิปราย ซักถาม      
๗. ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง 
    ความคดิเห็นของสมาชิกกลุ่ม 

     

๘. มีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
๙. การให้ความร่วมมือและแสดงออกในการร่วมท ากิจกรรม      
๑๐.มีการประเมินผลการท ากิจกรรมกลุ่ม      
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
........................................................ ........................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................ .................................................................................... 

แบบประเมินชุดที่ ๕ 



๖๐ 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมก่อนประชุมปฏิบัติกำร 
โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย 

ส ำหรับ ครูผู้ช่วยท่ีเข้ำประชุมปฏิบัติกำร 
 

ค ำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็น 
            ของท่านมากที่สุด 
สพป./สพม................................................................................................................. 
 

 

รำยกำร 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้ำนวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูมีอุดมการณ์ 
    มีจิตวิญญาณ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

     

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้า     
    ในวิชาชีพครู 

     

๓. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
    (ID Plan) 

     

๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยส าหรับผู้ประกอบ 
   วิชาชีพคร ู

     

๕. การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและ 
   ประสบการณก์ับคณะครู 

     

1. ด้ำนกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. ๖. มีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

     

๗. มีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์      
๘. มีวินัย ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ บริสุทธิ์ และยุติธรรม เพ่ือก้าวสู่ 
    การเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิผลสูง 

     

๙. มีการวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ      
๑๐. มีความสนใจ ติดตามความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง 
      ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

แบบประเมินชุดที่ ๖ 



๖๑ 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
............................................................................ .................................................................................. .. 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................ .................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
แบบประเมินกำรด ำเนินงำนก่อนกำรประชุมปฏิบัติกำร 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย 
ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

ค ำชี้แจง  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินครูผู้ช่วยก่อนที่ครูผู้ช่วยจะเข้าประชุมปฏิบัติการตามโครงการฯ  

             โดยกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและท าเครื่องหมายลงในช่องทีต่รงกับระดับความคิดเห็น 
             ของท่านมากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
ชื่อผู้ประเมิน............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................. 
ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................................................  
 
 

รำยกำร 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ครูมีคุณธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ      
๒. ครมีูความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู      
๓. ครูมีวินัยและรักษาวินัย ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู      
๔. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง แผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
    (ID Plan) ในการพัฒนาตนเอง 

     

๕. ครูมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ 
   ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้กับคณะครูส่งผลถึงการพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๖. ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานน าความรู้และเทคนิค 
   วิธีการจากการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

๗. ครูมีความสนใจ ติดตามความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง 
    ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

๘. ครูมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๙. ครูมคีวามตระหนักและจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

   ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๑๐. ครมูีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี      
 

แบบประเมินชุดที่ ๗ 



๖๓ 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
............................................................................ .......................................................................... .......... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................ .................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................ ........................................................................ ............ 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................ .................................................................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
แบบติดตำมประเมินโครงกำรหลังกำรประชุมปฏิบัติกำร 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย 
ส ำหรับครูผู้ช่วยท่ีเข้ำประชุมปฏิบัติกำร 

 

ค ำชี้แจง  หลังจากท่ีครูผู้ช่วยเข้าประชุมปฏิบัติการตามโครงการฯ กลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนแล้ว 

            ๑ เดือน ขอให้ท่านประเมินตนเอง โดยกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและท าเครื่องหมาย  
            ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            ต่อไป 
สพป./สพม...................................................................... 
 
 

รำยกำร 
ระดบัความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้ำนวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูมีอุดมการณ์ 
    และจิตวิญญาณความเป็นครู  

     

๒. สามารถน าความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์  
    และความก้าวหน้าในวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๓. สามารถน าความรู้ความเข้าใจด้านวินัย และการรักษาวินัย 
    ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๔. สามารถน าความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
    และยั่งยืน (ID Plan) ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

     

๕. มีการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น 
    และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ 
    ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3. ด้ำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรที่มีต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 

๖. สนใจติดตามความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 

     

๗. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานน าหลักการและความรู้ 
    เทคนิควิธีการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

แบบประเมินชุดที่ ๘ 



๖๕ 
 

 
 

รำยกำร 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๘. มีทักษะเพ่ิมมากขึ้นในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครูในการพัฒนา 

    คุณภาพการศึกษา 

     

๙. มีวินัย ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

    เพ่ือก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสูง 

     

๑๐. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดีขึ้น      
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
................................................................. ............................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
แบบติดตำมประเมินโครงกำรหลังกำรประชุมปฏิบัติกำร 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย 
ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

ค ำชี้แจง หลังจากท่ีครูผู้ช่วยเข้าประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการฯ กลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนแล้ว 

            ๑ เดือน ขอให้ท่านประเมินครูผู้ช่วย โดยกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและท าเครื่องหมาย  
            ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            ต่อไป 
ชื่อผู้ประเมิน..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................ 
ชื่อผู้รับการประเมิน.......................................................................... สพป./สพม. .................................  
 
 

รำยกำร 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ครูมีคุณธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ      
๒. ครูน าความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
    ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๓. สามารถน าความรู้ความเข้าใจด้านวินัย และการรักษาวินัยส าหรับ 
   ผู้ประกอบวิชาชีพครูไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๔. ครมูีแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน (ID Plan) ในการพัฒนา  
    ตนเอง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย       
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๕. ครูมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ 
   ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้กับคณะครูและผู้เข้ารับการประชุม 
   ปฏิบัติการ ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๖. ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานน าความรู้และเทคนิค 
    วิธีการจากการประชุมปฏิบัติการไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
    และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

     

๗. ครูมีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง 
    ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

 

แบบประเมินชุดที่ ๙ 



๖๗ 

รำยกำร 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๘. ครมูีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
    เกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

๙. ครูมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ครมูีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................ .................................................................................... 






















