
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ)  

คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๓ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 

................................................ 
ด้วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประสงค์จะรับ

สมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ ต าแหน่งครูผู้สอน อาศัยอ านาจตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานตาม ค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง 

๑.๑ ชื่องานจ้าง 
๑.๑.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ     จ านวน ๒ อัตรา 
๑.๑.๒ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑ อัตรา 
 

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวมไม่เกิน ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๒.๓ ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด 
๑.๒.๔ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา (Full time) 
๑.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๓ อัตราค่าจ้าง 
๑.๓.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติจ้างเหมาเป็นรายเดือน ๆ ละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   

จ้างเหมาเป็นรายเดือนตลอดสัญญาจ้าง ยกเว้นในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน  หรือมีการสอนไม่เป็นไปตามปกติอัตรา
ค่าจ้างจะคิดโดยเฉลี่ยเป็นรายวันเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 

 
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง 

๑.๔.๑ นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตท างานอนุมัติ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 



๒. คุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ 
๒.๑ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๕ - ๔๕ ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือ

เดินทาง บัตรประจ าตัว 
๒.๒ เป็นเจ้าของภาษา (จาก ๕ ประเทศ) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา  ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์ หรือเป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน  ไอซ์แลนด์ เป็นต้น ต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือหลักฐาน
แสดงความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาจาก ๕ ประเทศ หรือที่ก าหนดไว้ในวรรค ๑ โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม จะพิจารณาผู้สมัครจากกลุ่มประเทศต่อไปนี้ตามล าดับดังนี้    

๑. ผู้สมัครจากกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 
๒. ผู้สมัครจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
๓. ผู้สมัครจากกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ 

๒.๓ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ า) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
๒.๔ สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู นักเรียน และองค์กร/ชุมชน ได้

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๒.๕ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

และสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 
 ๒.๖ มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 ๒.๗ มีผลการผ่านการทดสอบทางด้านภาษา โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน CEFR มีผลคะแนน 
TOEFL ๕๕๐ หรือ TOEIC ๖๐๕ ขึ้นไป 

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ 

๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๒.๑๐ ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๒.๑๑ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓      

ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๘๑๑๙๒  
๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย) 

๓.๒.๑ หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ข้ันต่ า) หรือเทียบเท่า 
๓.๒.๒ หนังสือเดินทาง และบัตรประจ าตัว 
๓.๒.๓ หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน 

ที่เชื่อถือได้ 
  ๓.๒.๔ ผลการผ่านการทดสอบทางด้านภาษา ตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน CEFR 

๓.๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 

๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 



๓.๒.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ 
หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)  

๓.๒.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมหรือ

ทางเว็บไซต์ www.ky.ac.th  
 

๕. การพิจารณาคัดเลือก 
๕.๑ ก าหนดการพิจารณาคัดเลือก 
พิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป โดยใช้วธิีดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ สัมภาษณ์ 
๕.๑.๒ สาธิตการสอน 

๕.๒ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๕.๓ ผลการพิจารณาคัดเลือก 
ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๖. การท าสัญญาจ้าง 
ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และเริ่ม

ปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มี
สิทธ์เรียกร้องสิทธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
 
            (นายส าเนา   บุญมาก) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 

  

http://www.ky.ac.th/


 
 

ก าหนดการ 
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ)  

คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๓ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 

 
 

วัน/เดือน/ปี ก าหนดการ หมายเหต ุ
๑๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เปิดรับสมัคร  

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการพิจารณา
คัดเลือก  

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
พิจารณาคัดเลือก โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
๑. สัมภาษณ์ 
๒. สาธิตการสอน 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก  

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

The Declaration of Klongyai Wittayakom School 
Subject Collective the Foreign Teacher for Teaching (Foreign teacher)  

No 2 / 2563 
The Secondary Educational Area Service 17 

................................................ 
Klongyai Wittayakom School is in the Secondary Educational Area Service 17 and would 

like to accept a foreign teacher in the position of teacher by following the committee of basic educational 
service No. 29/2546 on 8th July 2003 in the subject of giving the duty to do work in terms of employment 
as a foreign teacher. There are the details of employment.  
1. Name of career and detail 

1.1 Name of career 
1.1.1 English teacher         Total 2 Unit 
1.1.2 Math teacher teaching in English    Total 1 Unit 
 

1.2 The scope of career 
1.2.1 Teaching junior and senior high school, it is not more than 22 periods/week and 

develops the students’ skills in all subjects  
1.2.2 Teaching and developing students to have potential   
1.2.3 Following the contract  
1.2.4 Teaching full-time 
1.2.5 Doing other jobs that will be assigned  
 

1.3 Wage rate 
1. 3. 1 The foreign teacher will receive a salary that is not more than 40,000 baht ( forty 

thousand baht)  a month by following the contract.  However, during the periods where there are no 
classes or teaching during the irregular periods, the wage rate will be calculated on only the weekdays 
that the employee is working. 

   
1.4 Period of employment  

1.4.1 It starts when the employee gets the work permit until 14 March, 2021 
 
 
 
 
 
 



 
2. The qualification of foreign teacher 

2.1 Male/Female, the age is 25 – 45 years old, having personal information such as a passport 
or an identification card 

2. 2 Being a native speaker from one of these five countries such as the United Kingdom, United 
States, Canada, Australia or New Zealand or countries that use English as a second language such as 
Netherland, Sweden, Iceland, etc. Having experience to study in English is not less than 1 year, having 
International English test or the evidence that shows about English skills or teaching English for the 
institution   

In case that the applicant is not a native speaker or does not have the qualification in no. 2.1. 
The contract is considered by these details below     

1. The applicant is from Europe 
2. The applicant is from Southeast Asia  
3. The applicant is from other countries 

2.3 Having a bachelor’s degree or equal to what the school prefers 
2.4 Being a consultant and lecturer to develop English skills to teachers, students, organizations 

or communities by following the school regulations 
2.5 Producing and developing the material for teaching in subjects that have a responsibility 

 2.6 Having teaching experience more than 1 year 
 2.7 Having English International tests following the CESR. In this case, your TOEFL must be more 
than 550 points and TOEIC must be than 605 points 

2.8 The applicant must not have spent time in prison or have been involved in crimes 
2.9 The applicant must not be bankrupt   
2.10 The applicant must not be an addict  
2.11 The applicant must not have a serious illness as following the legislation  
 

3. Application 
3.1 Date/Time and Place 
The people who are interested can apply and send your information to Klongyai Wittayakom 

School on 11 March until 24 March 2020 (except weekends) from 09.00 a.m. – 03.00 p.m.  
Tel. 030 – 581192  

3.2 The document which attached the application 
All documents must be real and have 1 copy of each document with the owner’s signature  

3.2.1 The degree or diploma that is equal to a bachelor’s degree 
3.2.2 All identification documents such as a passport 
3.2.3 The document that shows about English skills or teaching English from the 

institution 
  3.2.4 The document that shows about testing English with the International test by 
following CESR 



3.2.5 A picture without a cap and glasses, the size is 1 x 1.5 inches. The picture has not 
been taken more than 6 months until the application day – 2 pictures  

3.2.6 Medical certificate is not more than 1 month old  
3.2.7 Teaching license from the foreign teacher or teaching permission without teaching 

license   
3.2.8 Other documents, for example, the paper for changing a name or last name 
 

4. Declaration of applicant 
www.ky.ac.th  Declaring the applicant on 24th March 2020 at Klongyai Wittayakom school and 

Website : www.ky.ac.th 
 

5. Consideration  
5.1 The schedule of consideration  
It will start on 26 March 2020, there are 2 parts of the consideration 

5.1.1 Interview 
5.1.2 Teaching demonstration 

5.2 Declaration the result 
Declaration on 27 March, 2020  
5.3 The result 
The result will be arrange by the score from the judges  
 

6. Making a contract  
The contract will be considered by Klongyai Wittayakom School on 30 March, 2020 and starts 

working during the academic year of 2020. Incidentally, if the school finds that the applicant does not 
have some qualifications without giving the information to school, the employer can ask for more 
requirements 

 
Declaring on 10 March, 2020 
 
 
 
 

 
 
            (Mr. Samnao Bookmak) 

   Director of Klongyai Wittayakom school 
  

http://www.ky.ac.th/
http://www.ky.ac.th/
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Date/Month/Year Schedule Notice 
11 – 24 March 2020 Accepting Application   

25 March 2020 
 

Declaring the people who have the 
qualification  

26 March 2020 
Considered by  
1. Interview 
2. Teaching demonstration  

Starting at 9.00 a.m. 

27 March 2020 Declaring the result of consideration  

30 March 2020 Making a contract At 9.00 a.m.- 

 
 
 
 
 

 



 
 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศของครูชาวต่างชาติ 
(The Evaluation of Teaching and Performance of Foreign Teachers) 

 
 
ค าชี้แจง (Explanation) 

1. แบบประเมินฉบับนี้ ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินครูต่ำงชำติ ด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และ
บคุลิกลักษณะในกำรปฏิบัติวิชำชีพ ทั้งกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพครู 
(This evaluation form for the foreign teacher evaluation about knowledge, skills, 
attitudes and personalities in professional conduct both the behavior and work that is 
suitable for the teaching profession.) 

2. แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน  (This evaluation form is divided into 2 parts) 
ด้านที่ 1 : การปฏิบัติตน (Behavior) ประกอบด้วย 

(1) วินัย คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับครู  
    (Discipline, morality, and ethics for teachers) 
(2) มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพครู  
    (Professional standards and ethics for teachers)  
(3) เจตคติต่อวิชำชีพครู (Attitude towards the teaching profession) 
(4) กำรพัฒนำตนเอง (Self – development) 
(5) กำรพัฒนำบุคลิกภำพ (Personality development) 
(6) กำรด ำรงชีวิตที่เหมำะสม (Appropriate living) 

     ด้านที่ 2 : การปฏิบัติงาน (Operations) ประกอบด้วย          
(1) กำรจัดกำรเรียนรู้ (Learning management) 
(2) กำรพัฒนำผู้เรียน (Student development) 
(3) กำรพัฒนำทำงวิชำกำร (Academic development) 
(4) กำรพัฒนำสถำนศึกษำ (School development) 
(5) ควำมสัมพันธ์กับชุมชน (Relations with the community) 

3. ให้คณะกรรมกำรแต่ละคนประเมินคุณภำพครูต่ำงชำติทุกรำยกำรทั้ง 2 ตอน 
              (Each committee shall assess the quality of foreign teachers in every 2 parts) 

4. กำรแปลควำมหมำยคะแนนของระดับคุณภำพ (Interpretation of scores for quality levels)  
ระดับ 1 เท่ำกับ 1 คะแนน หมำยถึง ต้องปรับปรุง (Level 1 : improve) 
ระดับ 2 เท่ำกับ 2 คะแนน หมำยถึง พอใช้ (Level 2 : fair) 
ระดับ 3 เท่ำกับ 3 คะแนน หมำยถึง ดี (Level 3 : good) 

5. ให้คณะกรรมกำรน ำผลกำรประเมินของกรรมกำรไปสรุปลงในแบบสรุปกำรประเมินของครูต่ำงชำติ 
   (The committee shall summarize the evaluation results of the committee in the    
   summary of the evaluation of foreign teachers.) 

 



 

 
บันทึกผลการประเมิน 

 
ชื่อ-สกุล ผู้รับกำรประเมิน .............................................................................................................................  
สถำนศึกษำ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 
 
ด้านที่ 1 : การปฏิบัติตน (Behavior) 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู  (Discipline, morality, and ethics for teachers) 
1.1   วินัยในตนเอง (Self - discipline) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 :  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมีวินัยในตนเอง 
(Knowledge and understanding of self-discipline)  
ระดับ 2 :  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
(behave as a self - discipline.) 
ระดับ 3 :  ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ยอมรับในสถำนศึกษำ  
(acceptable behavior in schools) 

   

  1.2  วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ  
(Discipline and maintaining discipline of the government) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 :  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำ 
วินัยของทำงรำชกำร (Knowledge and understanding about 
discipline and treatment government discipline) 
ระดับ 2 :  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยและรักษำวินัยของ 
ทำงรำชกำร (Conduct discipline and maintain discipline 
government) 
ระดับ 3 :  กำรประพฤติปฏิบัติเป็นที่ยอมรับในสถำนศึกษำ  
(Conduct is accepted in the school.) 

   

1.3  คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู (Moral and Ethics) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับครู 
(Knowledge and understanding about morality and ethics for 
teachers.) 

   

 
 



 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ระดับ 2 : ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับครู 
(Conduct discipline and maintain discipline) 
ระดับ 3 : กำรปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมส ำหรับครูเป็นที่ยอมรับใน
สถำนศึกษำ (Conduct is accepted in the school.) 

   

1.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ราชการ (Law-abiding and Method Rules) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยระเบียบ แบบแผน 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติรำชกำร 
(Knowledge and understanding of laws, rules, regulations, 
rules and operations) 
ระดับ 2 : ประพฤติ ปฏิบัติตนตำมกฎหมำยระเบียบ แบบแผน 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
(Act according to the laws, rules, regulations, rules and 
operations correctly) 
ระดับ 3 : ประพฤติ ปฏิบัติตนตำมกฎหมำยอย่ำงระเบียบ แบบแผน 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องสม่ ำเสมอ 
(Behave according to the law, such as rules, regulations, 
rules and operations correctly and consistently) 

   

 
 
 



 

 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู (Professional ethic for teacher) 
2.1 จรรยาบรรณวิชาชีพครู (Professional ethics for teacher) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
(Knowledge and understanding of the teaching  
profession ethics.) 
ระดับ 2 : ประพฤติปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
(Conduct the teaching professional ethics.) 
ระดับ 3 : กำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถำนศึกษำ 
(Conduct is accepted in the school.) 

   

3.  เจตคติต่อวิชาชีพครู (Attitude towards the teaching profession) 
3.1  คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
(Values and importance of the teaching profession) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำและควำมส ำคัญของวิชำชีพครู 
(Knowledge and understanding of the value and 
importance of the teaching profession) 
ระดับ 2 : ปฏิบัติหน้ำที่ของกำรเป็นครูด้วยควำมเต็มใจ 
(Perform duties as a teacher willingly) 
ระดับ 3 : มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
(Love and faith in the teaching profession) 

   

3.2  บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ดี 
(Their role as a good teacher) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของครูที่ดี 
(Knowledge and understanding of the roles of good 
teachers) 
ระดับ 2 : ปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ของครูที่ดี 
(Acting in accordance with the roles of good teachers) 
ระดับ 3 : กำรปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถำนศึกษำ 
(Practice accepted by the school) 

   

 



 

 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
3.3  การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
(Planning for the advancement of teaching profession) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู 
(Knowledge and understanding about the progress in the 
teaching profession) 
ระดับ 2 : สำมำรถวำงแผนเพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของตนเองได้ 
(Can make plans to develop his own progress) 
ระดับ 3 : แผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูที่ก ำหนดสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
(A plan for the development of teacher professional 
development can be put into practice.) 

   

4.  การพัฒนาตนเอง (Self development) 
4.1  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน (Learning and learning) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมกระตือรือร้นและสนใจกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ 
 (Enthusiasm and interested in learning from learning 
resources) 
ระดับ 2 : แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ในบำงโอกำส 
(Acquire knowledge from various learning resources from 
time to time) 
ระดับ 3 : แสวงหำควำมรู้และน ำควำมรู้มำใช้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
(Seek knowledge and apply knowledge consistently) 

   

4.2  ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ในบำงสถำนกำรณ์ 
(Able to control emotions in certain situations) 
ระดับ 2 : สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ในทุกสถำนกำรณ์ 
(Able to control emotions in every situation) 
ระดับ 3 : สำมำรถควบคุมอำรมณ์และตัดสินใจแก้ปัญหำ   
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
(Ability to control emotions and make decisions 
In various situations appropriately) 

   

 



 

 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
4.3  การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement motivation) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : เห็นคุณค่ำของงำนที่ปฏิบัติ  
(Appreciate the work performed) 
ระดับ 2 : มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน  
(Work intentions) 
ระดับ 3 : มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 
(Commitment to successful completion of work to be 
accepted) 

   

5.  การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development) 
5.1  การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
(Appreciate the value of personality development) 
ระดับ 2 : มีกำรพัฒนำบุคลิกภำพของตนเองอยู่เสมอ 
(Self-development always of personality) 
ระดับ 3 : เป็นผู้มีบุคลิกภำพที่ดีเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงำนใน
สถำนศึกษำชุมชน  
(person with good personality and being accepted by 
colleagues in community schools.) 

   

5.2  การปรับตัว (Adaptation) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  
(Interested in learning about corporate culture) 
ระดับ 2 : ปฏิบัติตนเข้ำกับวัฒนธรรมองค์กรได้บำงโอกำส 
(Adherence to organizational culture on certain occasions) 
ระดับ 3 : ปฏิบัติตนได้ถูกกำลเทศะและเหมำะสมกับกำรเป็นครูที่ดี 
(Proper conduct and appropriateness for being a good 
teacher) 

   

 
 
 



 

 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
6.  การด ารงชีวิตที่เหมาะสม (Appropriate living) 
6.1  การประเมินตนตามหลักศาสนา  
(Evaluation of one's own religion) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีคำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักศำสนำที่ตนนับถือ 
(Understanding of religious beliefs) 
ระดับ 2 : ประพฤติตนตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ 
(Behave according to the religion you respect) 
ระดับ 3 : สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
(Able to live happily in society.) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ด้านที่ 2 : การปฏิบัติงาน (Operations) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1. การจัดการเรียนรู้ (Learning Management) 
1.1  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
สาระการเรียนรู้ (Learning standard analysis Expected 
learning outcomes) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และสำระกำรเรียนรู้ 
(Knowledge and understanding of learning standards 
and expected learning outcomes And learning content) 
ระดับ 2 : สำมำรถวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ผลกำรเรียนรู้ 
ที่คำดหวัง และสำระกำรเรียนรู้ 
(Can analyze learning standards, learning results 
Expected and subject of learning) 
ระดับ 3 : น ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ 
(Use the analysis results to plan the learning 
management.) 

   

1.2 การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Processing design) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรออกแบบกำรเรียนรู้ 
(Knowledge and understanding of learning design.) 
ระดับ 2 : สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ได้ 
(Able to design process learning) 
ระดับ 3 : น ำผลกำรออกแบบกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(Use learning design results to manage learning.) 

   

1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(Research and problem solving and learner 
development) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำ 
และพัฒนำผู้เรียน 
(Knowledge and research in solving problems 
And students development) 

   

 



 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ระดับ 2 : ท ำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียนได้ 
(Conduct research to solve problems and develop 
students) 
ระดับ 3 : มีรำยงำนกำรวิจัยที่แสดงถึงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
ผู้เรียน 
(There is a research report showing problem solving 
and learner development.) 

   

1.4  การรายงานผลการเรียนรู้  
(Learning report reporting) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ 
(Knowledge and understanding of reporting of learning 
outcomes.) 
ระดับ 2 : สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
(Able to produce student learning reports) 
ระดับ 3 : รำยงำนผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
ถูกต้องและสมบูรณ์ (Systematic student learning reports 
accurate and complete)  

   

2. การพัฒนาผู้เรียน (Student development) 
2.1  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
(Moral cultivation Ethics for students) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : เห็นควำมส ำคัญของกำรปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
แก่ผู้เรียน (Recognize the importance of instilling 
morality and ethics to students) 
ระดับ 2 : สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เป็นบำงแผน (Integrating Morality Some ethics in learning 
management plans)  
ระดับ 3 : สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ทุกแผน (Integrating Morality Ethics in every learning 
management plan) 

   

 



 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
2.2  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ 
ผู้เรียน (Life skills development Health and mental 
health of Student) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรพัฒนำทักษะชีวิต 
สุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียน 
(Understanding of life skills development physical and 
mental health of students) 
ระดับ 2 : จัดกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะชีวิตสุขภำพกำย 
และสุขภำพจิตของผู้เรียนได้ 
(Organize activities to develop life skills and physical 
health and the mental health of students) 
ระดับ 3 : กิจกรรมกำรพัฒนำทักษะชีวิต สุขภำพกำย 
และสุขภำพจิตของผู้เรียนที่จัดเป็นที่ยอมรับในสถำนศึกษำ 
(Activities for developing life skills for physical health 
and the mental health of the learners that are 
accepted in school) 

   

2.3  การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
(Developing students with special needs) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรพัฒนำผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล 
(Knowledge and understanding of learner 
development individually) 
ระดับ 2 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรพัฒนำผู้เรียนที่มี 
ควำมต้องกำรพิเศษ 
(Have knowledge and understanding of how to 
develop students with special needs) 
ระดับ 3 : สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มสีำมำรถพิเศษได้
อย่ำงเหมำะสม 
(Able to organize learner development activities 
with appropriate talents) 

   

 



 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
2.4 การปลูกฝังวินัย และความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 
(Discipline And democracy for students) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของกำร 
ปลูกฝังวินัยและควำมเป็นประชำธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 
(Knowledge and understanding of the importance of 
Cultivate discipline and democracy for students.) 
ระดับ 2 : มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังวินัย 
ควำมเป็นประชำธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 
(Participate in activities to cultivate democracy for 
students.) 
ระดับ 3 : สอดแทรกปลูกฝังวินัยและควำมเป็นประชำธิปไตย 
ให้แก่ผู้เรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
(Intervene, instill discipline and democracy 
For students to manage learning regularly.) 

   

2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้เรียน 
(Creating good values for students) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีงำมให้แก่
ผู้เรียน (Creating good values for students.) 
ระดับ 2 : มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงค่ำนิยมที่ดีงำม 
ให้แก่ผู้เรียน      
(Participate in activities that create whole some values 
for students) 
ระดับ 3 : จัดกิจกรรมในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงค่ำนิยมท่ีดีงำม 
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
(Organize activities to organize activities that create 
good values to learners appropriately) 
 

   

 
 
 



 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(Setting up a student support system) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน (Knowledge and understanding of how to 
manage the system to help learners.) 
ระดับ 2 : ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
อย่ำงสม่ ำเสมอ (Proceed with the student support 
system regularly) 
ระดับ 3 : กำรด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เป็นที่ยอมรับในสถำนศึกษำและชุมชน (The implementation 
of the student support system is accepted in schools 
and communities) 

   

3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ (Development of academic ability) 
3.2 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  
(Development of learning resources) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : มีกำรส ำรวจแหล่งเรียนรู้ 
(There is a survey of learning resources.) 
ระดับ 2 : จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
(Organize learning activities using learning resources.) 
ระดับ 3 : มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
(Participate in the development of learning resources 
and use of learning resources regularly) 

   

3.3  การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
(Using and creating academic networks) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : รู้เข้ำใจและเห็นประโยชน์ของกำรใช้และสร้ำง 
เครือข่ำยทำงวิชำกำร (Know, understand, and see the 
benefits of using and creating academic network) 
ระดับ 2 : ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
(Join activities with academic networks)       

   

 



 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ระดับ 3 : ใช้เครือขำ่ยทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ (Use academic networks to benefit from learning 
management) 

   

4. การพัฒนาสถานศึกษา (School development)    
4.1  งานบริหารทั่วไป (General management) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : ปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไปตำมที่ได้รับมอบหมำย 
(Perform general administrative tasks as assigned.) 
ระดับ 2 : กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไปตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
(Enthusiastic in general administration as assigned) 
ระดับ 3 : ปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไปตำมที่ได้รับมอบหมำย 
(Perform general administrative tasks as assigned.) 

   

4.2 งานสนับสนุนวิชาการ (Academic Support) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : ปฏิบัติงำนสนับสนุนวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย 
(Perform academic support tasks as assigned) 
ระดับ 2 : กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนวิชำกำรตำมที่
ได้รับมอบหมำย (Enthusiastic in performing academic 
support as assigned) 
ระดับ 3 : ปฏิบัติงำนสนับสนุนวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้
เกิดผลส ำเร็จและทันเวลำที่ก ำหนด 
(Perform academic tasks as assigned to achieve 
success and on time.) 

   

4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
(Educational project or activity) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : ปฏิบัติงำนโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำ 
(Performing the project or educational development 
activities) 
ระดับ 2 : กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรหรือกิจกรรม
พัฒนำสถำนศึกษำ (Enthusiastic in carrying out school or 
project development activities)           

   

 



 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ระดับ 3 : ปฏิบัติงำนโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำ  
จนเกิดผลส ำเร็จและทันเวลำที่ก ำหนด 
(Perform the project or school development activities 
Until achieving success and in a timely manner) 

   

5. ความสัมพันธ์กับชุมชน (Relations with communities) 
5.1 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
(Cooperating with parents and communities) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : เห็นควำมส ำคัญของกำรให้ควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน (Realizes the importance of cooperating with 
parents and communities) 
ระดับ 2 : ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน 
(Join activities with parents and the community) 
ระดับ 3 : ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนได้อย่ำงเหมำะสม 
(Proper cooperation with the community)                           

   

5.3 การให้บริการชุมชน (Community service quality) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : เห็นควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรชุมชน 
(Recognize the importance of community service.) 
ระดับ 2 : ให้บริกำรชุมชน (Serving the community.) 
ระดับ 3 : ให้บริกำรชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(Serving the community regularly) 

   

5.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
(Exchange of knowledge with the community) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 : เห็นควำมส ำคัญของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน                      
(Realizes the importance of exchanging learning with 
the community) 
ระดับ 2 : มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
(Exchange of knowledge with the community.) 
ระดับ 3 : มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(There is regular exchange of knowledge with the 
community.)                        

   

สรุปคะแนน    
 








