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แบบสรุปผล 
การประเมินการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 



หมวดที่ 1   การประเมินผลการปฏบิตัิตน 

      ข้าพเจ้ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยในตนเองเป็น
อย่างดี ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
จนเป็นที่ยอมรับในโรงเรียน เช่น การแต่งกาย การมา
ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  การเข้าสอน เป็นต้น 



1.2   วินัยและการรกัษาวินยัของทางราชการ 

    ข้าพเจ้ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย
ของทางราชการเป็นอย่างดี ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยวินัยและรักษาวินัยของทางราชการ จนเป็นที่ยอมรับ
ในโรงเรียน เช่น การดูแลนักเรียนเมื่อมีการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียน การมาปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น 



1.3   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรบัขา้ราชการครู 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์โดยการเป็น   
ผู้น าที่ดี ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดย  ไม่หวังผลประโยชน์ 
- มีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า และเพื่อร่วมงานทุกคน 
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนและบุคคล
ใกล้ชิด 



1.4   บทบาทหน้าที่ของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมอืงทีด่ี 

- มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
- ยึดมั่นในการปกครองระบอประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
- ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและ
มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวัง
ผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 



1.5   การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน  
หลักเกณฑ ์ และวิธีปฏิบัติราชการ 

         ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน 
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการ โดยเป็นบุคคลที่เคารพและ
ปฎิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ 
กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีหลักในการปฎิบัติหน้าที่ของ
ครูอย่างชัดเจนยุติธรรม 



2.   มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

2.1   มาตรฐานวชิาชีพครู 

 ขา้พเจา้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู และพฒันาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง เช่น ศึกษาดูงาน  อบรม 
เป็นตน้ 2.2   จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 ขา้พเจา้ปฎิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมี
ความรัก ศรัทธาและความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งความรับผดิชอบ
ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เพ่ือรักษาช่ือเสียงของ
ตนเองและองคก์ร 



3.   เจตคติต่อวชิาชีพครู 

3.1   คุณคา่และความส าคญัของวิชาชพีครู 

-ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคญัของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระท าตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ 
-  ไม่สร้างความเสื่อมเสยีให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงของครู เช่น ไม่น าความลับของทางราชการไปเปิดเผยในสถานที่
ต่างๆ 

3.2   บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นครูที่ดี 

 ข้าพเจ้ามีหน้าท่ีให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง รวมท้ังไม่ละท้ิงเด็ก จัดช่วยเหลือนักเรียน 



3.3   การวางแผนเพื่อพฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

 ขา้พเจา้รว่มกบัคณะครใูนโรงเรียนวางแผนเพื่อพฒันาวชิาชีพคร ูโดยมีการเขา้รว่ม

การประชุม/การอบรมเกี่ยวกบัความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อน ามาพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหดี้ยิง่ขึ้ น 



4.   การพฒันาตนเอง 

4.1   การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชุม/การอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาอยูเ่สมอ 
  -ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอในอินเตอร์เน็ต และ
หนงัสือพิมพ ์ข่าว วารสารต่างๆ 
 -ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4.2   ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ขา้พเจา้ยดึหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนาอยา่งเคร่งครัดในการด าเนินชีวติ 
เพื่อใหข้า้พเจา้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 



5.   การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5.1   การพฒันาบุคลิกภาพ 

 ขา้พเจ้าพฒันาบุคลิคภาพของตนเองอยู่
เสมอ โดยยอมรับความคิดของผูอ่ื้นพร้อมทั้ งปรับปรุง
เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการครู โดยแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและ
เหมาะสมกบักาลเทศะ 

5.2   การปรับตัว 

 ข้ า พ เ จ้ า พ ย า ย า ม ป รั บ ตั ว ด้ า น
บุคลิกภาพให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนั้น และ
อยู่ในองคก์รไดอ้ยา่งมีความสุข โดยการสังเกตและ
สอบถามเก่ียวกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีในองคก์ร 



6.   การด ารงชีวติที่เหมาะสม 

6.1   การประพฤตตินตามหลักศาสนา 

 ขา้พเจา้ปฎิบติัตนตามหลกัค าสอนทาง
พระพธุศาสนาโดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย 
วาจา และใจ ท าจิตใจใหส้งบและแผเ่มตตาอยู่
เสมอๆ 

6.2   การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

-  มีการใชจ่้ายท่ีประหยดั  
-  รู้จกัอดออม 
-  ใชชี้วติตนเองอยา่งพอเพียง 



หมวดที ่2   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  การจัดการเรียนรู้ 

1.1   การวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 

 การวเิคราะห์มาตรฐานการจดัการเรียนรู้และ
สาระการเรียนรู้ ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจุดประสงคร์ายวชิาเพื่อ
เตรียมการสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา และเพื่อใหเ้กิดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดจ้ดัท าแผนการเรียนแบบ
มุ่งเนน้สมรรถนะครบและครอบคลุมเน้ือหาทุกหน่วยการ
เรียน 



1.2   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 การออกแบบการจดัการเรียนรูข้า้พเจา้ไดศึ้กษา

จุดประสงคร์ายวชิามาตรฐานรายวชิา และสาระการเรียนรู ้

รายวชิา เพื่อเตรียมการสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดจ้ดัท าแผนการเรียนแบบ

มุง่เน้นสมรรถนะครบและครอบคลุมเน้ือหาทุกหน่วยการ

เรียนและผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1.3   การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน 

-  มีการจดัท าวิจยัในชั้นเรียนหลงัจากสอนนักเรียนในแต่ละแผนการ

เรียน เพื่อรบัทราบปัญหา และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาผูเ้รียน

ต่อไป 



2.   การพฒันาผู้เรียน 

2.1  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

  ขา้พเจา้ไดมี้การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียนตลอดเวลา
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 

2.2  การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

-  มีการส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพของผูเ้รียน สุขอนามยั 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและมีความรู้ 
-การส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงักายและนัง่สมาธิ เพื่อ
สุขภาพกายและจิตท่ีดี 



2.3  การพฒันาผู้เรียนทีม่ีความต้องการพเิศษ 

 ขา้พเจา้พยายามเรียนรู้และศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะไดท้ราบความ
ตอ้งการ สภาพสงัคม เศรษฐกิจครอบครัวของนกัเรียนเป็นรายบุคคลแลว้น าผลท่ีไดไ้ปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท าใหน้กัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

2.4  การปลูกฝังวนัิย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยภายในหอ้งเรียน  
-  มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 
-  เป็นแบบอยา่งใหก้บันกัเรียนในดา้นการจดัการประชาธิปไตย 



 2.5  การสร้างค่านิยมทีด่ีงามและความภูมใิจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยในสถานศึกษา 
-  ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา 
-  ร่วมร้องเพลงชาติไทย กบันกัเรียนทุกเชา้ 
-  ร่วมอนุรักษภ์าษาไทย 

 2.6  การจัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 

 ขา้พเจา้จดักิจกรรมดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
โดยการศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรมของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล โดยการออกเยีย่มบา้นนกัเรียน และ
ด าเนินการช่วยเหลือนกัเรียนตามสภาพจริง 



3.   การพฒันาทางวชิาการ 

3.1   การพฒันา ส่ือ นวตักรรมในการจัดการเรียนรู้ 

การพฒันาส่ือ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ ขา้พเจา้ไดใ้ชส่ื้อการเรียนการสอน
จากหลายๆแหล่ง เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนใหเ้กิดข้ึน ดงัน้ี 
 ส่ือการสอน PowerPoint 
 ส่ือการสอน เน้ือหาเพิ่มเติมใน Internet 
  จดัท าใบงานและใบความรู้ 
  ส่ืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

 3.2   การพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 - ขา้พเจา้ไดมี้การน าแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีในสถานศึกษามาใชใ้นการ
ประกอบการเรียนการสอน 



 3.3   การใช้และสร้างเครือข่ายทางวชิาการ 

 การใชแ้ละสร้างเครือข่ายทางวชิาการ ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รวชิาชีพทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รจดัข้ึน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้กบับุคคลในแวดวงอาชีพครู และ
แลกเปล่ียนความรู้และร่วมกนัพฒันาส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวชิาการ ในรูปแบบ
ช่องทางต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ในระหวา่งองคก์รมีการอบรมเก่ียวกบั ICT 



4.   การพฒันาสถานศึกษา 

4.1   งานบริหารทัว่ไป 

 ขา้พเจา้มีความกระตือรือร้นในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากงานบริหารทัว่ไป 
เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คดักรองนกัเรียนในการคดัเลือกใหทุ้นการศึกษา 

 4.2   งานสนับสนุนวชิาการ 

 ขา้พเจา้เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการขององคก์ร โดยปฎิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้งัเกิดผลส าเร็จและทนัเวลาตามท่ีก าหนด ตลอดจนส่งเสริมพฒันางานวชิาการใหดี้
ยิง่ๆข้ึน เพื่อส่งผลใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียน 



4.3   โครงการหรือกจิกรรมพฒันาสถานศึกษา 

-  เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทุกกิจกรรม เช่น  
 กิจกรรมเขา้ค่ายธรรมะ กิจกรรมวนัไหวค้รู กิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมรณรงคย์าเสพติด ฯลฯ 



5.   ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

5.1   การศึกษาเกีย่วกบัชุมชน 

-  เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน วดั และงานกิจกรรมของ
นกัเรียนและชุมชนท่ีจดัข้ึนเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ
ร่วมกบันกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 

5.2   การให้ความร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชุมชน 

 ขา้พเจา้มีความยนิดีใหค้วามร่วมมือกบั
ผูป้กครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน เช่น 
การเขา้ร่วมการประชุมผูป้กครอง   การร่วมงานศพ 



5.3   การน าชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 ขา้พเจา้มีความยนิดีใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจกักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยใหท้างโรงพยาบาลเกาะสมุยเขา้มาจดักิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองเพศน่ารู้วยัรุ่น   

5.4   การให้บริการชุมชน 

 ขา้พเจา้มีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมาติดต่อราชการกบัทาง
โรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน จดัสถานท่ีร่วมกบัเพื่อนครูในโรงเรียนหรือ
ชุมชนขอใชส้ถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ 



5.5   การแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัชุมชน 
 
 

 ขา้พเจา้ยอมรับความคิดเห็นของผูป้กครองในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูป้กครองน าเสนอกบัทาง
โรงเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนกัเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ๆข้ึนไป 
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