
 

คู่มือ 
แนวการปฏิบัติการประเมินการเตรียมความพร้อม 

และพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพป.สกลนคร เขต ๑ 

 



 

 

 

สารบัญ 

 

 หลักเกณฑ์แนวการปฏิบัติในการด าเนินการประเมิน    ๑ 

 ขั้นตอนการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย    ๑ 

  - ขั้นการเตรียมการประเมิน     ๑ 

- ขั้นการด าเนินการประเมิน     ๒ 

- ขั้นการสรุปผลการประเมิน     ๒ 

ภาคผนวก 

- หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙  

     ลงวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม 

     ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ๔ 

- หลักสูตรการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย      ๑๐ 

- หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙  

ลงวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง แบบประเมินการเตรียม 

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ๑๗ 

o แบบบันทึกการประเมินฯ     ๑๘ 

o แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย      ๒๒ 

o แบบสรุปผลการประเมิน การเตรียมความพร้อมและ  

พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย    ๓๕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้  เป็นคู่มือแนวการปฏิบัติในการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

ครูผู้ช่วย เป็นการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ.ก าหนด  ซ่ึงการพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรที่  ก.ค.ศ.ก าหนดนี้ เป็นการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติ

หน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและมีการประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนด   

จึงได้จัดข้ึนท าเพ่ือใช้ประกอบในการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย     

 

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นคู่มือในการประเมิน

ครูผู้ช่วย เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   

ต่อไป 

      

       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         มีนาคม  ๒๕๖๓ 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

แนวการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 

------------------------------------------ 

๑.) หลักเกณฑ์ในการด าเนินการ (ว ๑๙)  ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดการประเมินฯ ภายใน ๒ ปี ๆ ละ ๒ ครั้ง(ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) รวมทั้งหมด ๔ ครั้งในเวลา ๒ ปี 

ซึ่งมีแบบบันทึกการประเมินส าหรับคณะกรรมการ แบ่งเป็น ๒ ด้าน  ดังนี้ ๑) ด้านการปฏิบัติตน  ๒) ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

 ๒.คณะกรรมการประเมินฯ  ๓ คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหารสถานศึกษาของผู้รับการประเมินฯ    จ านวน ๑  คน 

- ตัวแทนครูในสถานศึกษาของผู้รับการประเมินฯ    จ านวน ๑  คน  

- ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครือข่ายนั้นๆ     จ านวน  ๑  คน 

      ๓. ผู้รว่มรับข้อมูลและให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ๓ คน ประกอบด้วย 

 -  ประธานกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนกรรมการสถานศึกษา   จ านวน  ๑ คน 

 -  ตัวแทนผู้ปกครองของผู้รับการประเมินฯ       จ านวน  ๑ คน 

 -  ประธานศูนย์อ านวยการเครือข่ายในศูนย์ของผู้รับการประเมินฯ    จ านวน  ๑ คน 

           -  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  



๒) ขั้นตอนการประเมิน  ดังนี้ 

    ๑) การเตรียมการประเมิน 

๑. ผู้รับประเมินจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน  ตามตัวชี้วัดสมรรถนะต่าง ๆ  

ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน ๓ เล่ม 

๒. ผู้รับการประเมินจัดนิทรรศการแสดงร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านต่าง ๆ  

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับการประเมินนัดวัน เวลา การประเมินให้คณะกรรมการได้รับทราบก่อน  

๑ สัปดาห์ 

๔. ให้ผู้รับการประเมินจัดท าแบบประเมินเป็นรายบุคคล(แบบเปล่า) และแบบประเมินสรุปกรรมการ 

ทั้ง ๓ คน  พร้อมทั้งให้ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ให้คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน ๓ ชุด 

 

 

 

-๒- 

 

๒)  ขั้นด าเนินการประเมิน 

๑. ผู้ รับการประเมินน าเสนอผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสมรรถนะต่อ

คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและและพัฒนาอย่างเข้ม โดยใช้รูปแบบในการน าเสนอได้

หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานด้วยวาจาโดยใช้ PW    วิดิทัศน์  หรือคลิปวิดีโอ 

๒. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจร่องรอย หลักฐานจากการจัดนิทรรศการ ของผู้รับการประเมิน  

การซักถาม  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 

๓. แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการประเมินใน

แต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา

รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณีเพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ 

๔. สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ครบ ๒ ปี 

แล้วให้รายงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

๓)  ขั้นตอนสรุปผลการประเมิน 



๑.คณะกรรมการประเมินฯ แต่ละคนประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผล

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามแบบประเมินเป็นรายบุคคล ตามแบบประเมินตามหนังสือ ส านักงาน  

ก.ค.ศ.(ว ๒๖/๖๑) โดยผลคะแนนจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งที่ ๑  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ครั้งที่ ๒  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ครั้งที่ ๓  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

  ครั้งที่ ๔  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

               ๒. คณะกรรมการแต่ละคน น าผลการประเมินเป็นรายบุคคลส่งประธานกรรมการเพ่ือประชุม 

สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินสรุปผลการประเมิน เฉลี่ยในแต่ละครั้ง และลงลายมือชื่อ  ทั้ง ๓ คน 

               ๓. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี (๔ ครั้ง) ผลการประเมินผ่าน

ตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ต้นสังกัด เพื่อน าเสนอต่อ กศจ.พิจารณาอนุมัติและให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยนั้น

ให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

(ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑) 

-------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

๑. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม

ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา

ส าหรับครูผู้ช่วย 



๒. การพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรที่  ก.ค.ศ.ก าหนดนี้ เป็นการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติ

หน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและมีการประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วัตถุประสงค ์

          เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ

ของครผูู้ช่วย  ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 

โครงสร้างหลักสูตร 

  หมวดที่ ๑  วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอน   

  หมวดที่ ๓  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

  หมวดที่ ๔  การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  หมวดที่ ๕  ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เป้าหมาย    ครูผู้ช่วย  จ านวน ๙๕ คน 

กิจกรรมการการอบรม 

๑.  บรรยายสรุป 

๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔. สรุป ประเมินผล 

 

 

 


