
 

 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทีด่ ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

พ.ศ. 2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู
ผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ในอันที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) และ (7) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแล
เด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป   
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครพู.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่

ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วย ครู
ผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี 
 ข้อ 4ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและสถานศึกษาด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

กรณีครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ ใดได้ลาคลอดบุตร                    
ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่     
หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ           
การเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
หากลาเกินเก้าสิบวันผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามจ านวนวันลาที่เกินให้ครบสองปี 

 
/ข้อ 5... 
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 ข้อ 5ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา     
อย่างเข้ม จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 

5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 5.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
 5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา   กรรมการ 

กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วย                ครู
ผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจาก     สถานศึกษา
อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้    ตามความ
เหมาะสม 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงโดย
ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ 6ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผล
ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี 
ตามแบบประเมินทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2ใน 3 ในแตล่ะครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
กรณีครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใดมีผลการประเมินการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้งต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
และหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยไม่
สมควรให้รับราชการต่อไปไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการต่อไป 

ข้อ 8ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 9ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการดังนี้ 
(1) วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย            

ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
 
 

/(2) ประเมิน... 
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(2) ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง         

และสรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนารวมสี่ครั้งในเวลาสองปี                       
ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ ให้ประธานกรรมการรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเร็ว 

(3) แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต จาก
การประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทราบภายในสิบห้าวัน        นับแต่
วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ประธานกรรมการรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(4) สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวัน
นับแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 10ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการดังนี้ 
(1) กรณีครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใดเตรียมความพร้อม        

และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้วผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่ คณะกรรมการกลางพนักงาน        
ส่วนต าบลก าหนด และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปให้น าเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่ง
แต่งตั้งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูในวันถัดจากวันครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 

(2) กรณีครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใดมีผลการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
ก าหนด และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้แจ้ง          
ผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานภายในห้าวันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้วยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลและแจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ 

ข้อ 11โครงสร้างหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
 หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทั้งนี้ รายละเอียดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 
 

/ข้อ 12... 
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ข้อ 12 ส าหรับผู้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก            
และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาม
มาตรฐานทั่วไปฉบับเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. 2562 
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บัญชีรายละเอียดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครูพ.ศ. 2562 
 
1. โครงสร้างหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประกอบด้วย 
  หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  หมวดที่ 2การจัดการเรียนการสอน 
  หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
2. สาระการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประกอบด้วย 
  หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.1 วินัยและการรักษาวินัย 
 1.2 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.4 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู 
 1.6 จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 
  หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 
 2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมกระบวนการคิด 
 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมกระบวนการคิด 
 2.4 การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
 2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 3.1 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 3.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีงาม 
  หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 4.1 การท างานเป็นทีม 
 4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
 4.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 5.1 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง 
 5.2 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 5.3 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 
 

/3. รายละเอียด... 



- 2 - 
 
3. รายละเอียดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประกอบด้วย 
  หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.1 วินัยและการรักษาวินัย 
  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและการประพฤติปฏิบัติตน   
ตามข้อปฏิบัติทางวินัย และไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม ตามท่ีก าหนดไว้ 
  เนื้อหา 
  1) วินัยต่อตนเอง ผู้เรียน ต าแหน่งหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ประชาชน 
และประเทศชาติ 
  2) วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
  3)กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 1.2 คุณธรรม จริยธรรม 
 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือและจารีตประเพณีของสังคม 
  เนื้อหา 
  1) หลักธรรมของศาสนา 
  2) จารีตประเพณีของสังคม 
  3) คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู 
  4) บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 
  1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    เนื้อหา 
    1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    2) จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.4 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เนื้อหา 
 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือการด ารงชีวิต 
 1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง 
และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของผู้เรียน เพ่ือนร่วมงานและสังคม 
 เนื้อหา 
 กิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งของผู้เรียน เพ่ือนร่วมงานและสังคม 
 
 

/1.6 จิตส านึก... 
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 1.6 จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 
  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้ช่วยประพฤติปฏิบัติตนโดยมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน และวิชาชีพครู 
  เนื้อหา 
  1) กิจกรรมเสริมสร้างการสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
  2) กิจกรรมเสริมสร้างการสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู 
  หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 
  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 
  เนื้อหา 
  1) หลักสูตรแกนกลาง 
  2) หลักสูตรสถานศึกษา 
  3) หลักการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชา 
 2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมกระบวนการคิด 
  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการเรียนรู้
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและสอดคล้อง
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 
  เนื้อหา 
  1) การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
  2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมกระบวนการคิด 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
  เนื้อหา 
  1) การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ 
  2) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีปฏิบัติ 
  3) การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิด 
  4) การจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้อ่ืน  ๆ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.4 การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ       
ในการเลือกหรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหา 
 1) นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ 
 2) แหล่งเรียนรู้ 
 3) เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

/2.5 การวัด... 
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 2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 เนื้อหา 
 1) การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง 
 2) การประเมินผลตามสภาพจริง 
 3) การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
 หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 3.1 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 เนื้อหา 
 1) การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2)การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุข 
 3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 เนื้อหา 
 1) การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2) การจัดท าสารสนเทศของผู้เรียน 
 3) การแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 3.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมทีด่ีงาม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดกิจกรรม
ที่เก่ียวกับการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
 เนื้อหา 
 1) การจัดกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
 2) การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีงาม สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ 
 3) การจัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้เรียน 
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  หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 4.1 การท างานเป็นทีม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการท างานเป็นทีม     
และสามารถปฏิบัติตนในการท างานเป็นทีมให้ส าเร็จ เพ่ือเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษา  
 เนื้อหา 
 1) หลักการท างานเป็นทีม 
 2) การพัฒนาทีมงาน 
 4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษา 
และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
  เนื้อหา 
  1) งานบริหารทั่วไป 
  2) งานบริหารวิชาการ 
  3) งานกิจการนักเรียน 
  4) งานบริหารงบประมาณ 
  5) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  เนื้อหา 
    1) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 5.1 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง 
 เนื้อหา 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของตนเอง  
และสถานศึกษา 
  2) การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
  3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง 
 5.2 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษา   
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
 เนื้อหา 
 1) การใช้ภาษาเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 

/5.3 ทักษะ... 
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 5.3 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสาร 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษา             
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
 เนื้อหา 
 1) การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
 2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
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