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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 5 

การด าเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรพัยากรบุคคล 



บทสรุปผลการดำเนินงาน 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต เขต 5 ดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ปGการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงคKเพื ่อใชNเปOนแนวทางการบริหารงานบุคคลสำหรับ

สถานศึกษาในสังกัด โดยการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดNนำหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบดNวย หลักการมีส<วนร<วมของสาธารณชน หลักความสุจริตและความโปร<งใส หลักพันธะความ

รับผิดชอบต<อสังคม หลักเกณฑKท่ียุติธรรมและชัดเจน หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังนำ

ระบบคุณธรรมมาใชNในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 การขับเคลื่อนนโยบายสู<การปฏิบัติ ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 

5 ไดNดำเนินงานนโยบาย ดังน้ี นโยบายดNานการวางแผนอัตรากำลัง นโยบายดNานการสรรหาคนดีคนเก<ง 

นโยบายดNานการพัฒนาบุคลากร นโยบายดNานการสรNางความกNาวหนNาในสายอาชีพ นโยบายดNานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต นโยบายดNานการบรรจุและแต<งตั้งบุคลากร นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนโยบาย

ดNานการส<งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

 ผลการดำเนินงานตามนโยบายจำแนกรายนโยบายดังน้ี 

 1. นโยบายดNานการวางแผนอัตรากำลัง พบว<า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น 

เขต 5 ดำเนินการดNานการวางแผนอัตรากำลัง ไดNมีการแต<งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังขNาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประชุมวางแผนร<วมกับคณะกรรมการ

เกี่ยวกับการตัดโอนตำแหน<งและอัตราเงินเดือนขNาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

กรณีตำแหน<งว<างจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังเกินเกณฑKท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 2. นโยบายดNานการสรรหาคนดีคนเก<ง พบว<า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น 

เขต 5 ดำเนินงานตามนโยบายดNานการสรรหาคนดีคนเก<ง โดยดำเนินการตามระเบียบเนNนในเรื่องการยNาย

ขNาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน<ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีปกติก) ปG พ.ศ. 2565 และการพิจารณานขNาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการจัดทำ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 5 เรื่อง ตำแหน<งว<างขNาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน<ง ครู  

 3. นโยบายดNานการพัฒนาบุคลากร พบว<า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 

5 ดำเนินงานตามนโยบายดNานการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูผู Nช<วย โดยการกำหนด

เสNนทางครูคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 5 เพื่อลดภาระงานครูและ

บูรณาการกับการมีและเล่ือนวิทยฐานะโดยใชNกระบวนการผสมผสานการนำเทคโนโลยีมาใชNในการประเมิน 

 



 4. นโยบายดNานการสรNางเสNนทางกNาวหนNาในสายอาชีพ พบว<า สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก<น เขต 5 ดำเนินงานเกี่ยวกับการยื่นเสนอขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑK

และวิธีการใหNขNาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ โดยดำเนินการแต<งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินขNาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหNมีวิทยฐานะ จัดทำระเบียบวาระประชุมและคำสั่งท่ี

เก่ียวขNอง 

 5. นโยบายดNานการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว<า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น 

เขต 5 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลNอมในการทำงาน จัดสวนหย<อมภายในอาคารและบริเวณรอบ

อาคารสำนักงาน มีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีทันสมัย เช<น การใหNบริการ one stop  

 6. นโยบายดNานการบรรจุและแต<งตั้งบุคลากร พบว<า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก<น เขต 5 ดำเนินการสำรวจขNอมูลการสอนของขNาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

และวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดแคลน ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2565 และการรายงานตำแหน<งว<างเพ่ือเตรียมการ

เรียนบัญชีผูNสอบแข<งขันไดNเพ่ือบรรจุและแต<งต้ัง ตำแหน<ง ครูผูNช<วย ปG พ.ศ. 2564 

 7. นโยบายดNานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว<า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก<น เขต 5 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำขNอตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขNาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและแต<งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขNาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 



บทสรุปผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต เขต 5 ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
สถำนศึกษำในสังกัด โดยกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้น ำหลักธรรมำภิบำล 
ประกอบด้วย หลักกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน หลักควำมสุจริตและควำมโปร่งใส หลักพันธะควำม
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน หลักประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนี้ยังน ำ
ระบบคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 
ได้ด ำเนินงำนนโยบำย ดังนี้ นโยบำยด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง นโยบำยด้ำนกำรสรรหำคนดีคนเก่ง นโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต นโยบำยด้ำนกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร นโยบำยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และนโยบำยด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกำรรักษำวินัย 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยจ ำแนกรำยนโยบำยดังนี้ 
 1. นโยบำยด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 5 ด ำเนินกำรด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรประชุมวำงแผนร่วมกับคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
กรณีต ำแหน่งว่ำงจำกสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 2. นโยบำยด้ำนกำรสรรหำคนดีคนเก่ง พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 5 ด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรสรรหำคนดีคนเก่ง โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบเน้นในเรื่องกำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(กรณีปกติก) ปี พ.ศ. 2565 และกำรพิจำรณำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรจัดท ำ
ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 เรื่อง ต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู  
 3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ช่วย โดยกำรก ำหนดเส้นทำง
ครูคุณภำพ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 เพ่ือลดภำระงำนครูและบูรณำ
กำรกับกำรมีและเลื่อนวิทยฐำนะโดยใช้กระบวนกำรผสมผสำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประเมิน 
 



 4. นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรยื่นเสนอขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะ โดยด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะ จัดท ำระเบียบวำระประชุมและค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 5. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน จัดสวนหย่อมภำยในอำคำรและบริเวณรอบ
อำคำรส ำนักงำน มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีทันสมัย เช่น กำรให้บริกำร one stop  
 6. นโยบำยด้ำนกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 5 ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลกำรสอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
และวิชำเอกที่โรงเรียนขำดแคลน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 และกำรรำยงำนต ำแหน่งว่ำงเพ่ือ
เตรียมกำรเรียนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 
 7. นโยบำยด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 



ค ำน ำ 
 

การบรหิารงานบุคคลในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นการปฏบิตังิานเพื่อตอบสนองภารกจิของ
หน่วยงาน โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลกัธรรมาภบิาล เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการมี
ความคล่องตวั เกิดความอิสระในการปฏบิตัิงานภายใต้กฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัิ ผู้ปฏบิตัิงานได้รบัการ
พฒันา มคีวามรู้ความสามารถมขีวญักาลงัใจ น าไปสู่การบรหิารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาตามหลกัการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ซึง่จะส่งผลต่อคุณภาพ การศกึษาของผูเ้รยีน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ได้ก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารงานบุคคล โดยในการ
พจิารณาก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ได้น าหลกัธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย หลกัการมี
ส่วนรว่มของสาธารณชน หลกัความสุจรติและโปรง่ใส หลกัพนัธะความรบัผดิชอบต่อสงัคม หลกัเกณฑท์ี่
ยุตธิรรมและชดัเจนหลกัประสทิธภิาพและประสทิธผิล นอกเหนือจากนี้ยงัน าระบบคุณธรรมมาใชใ้นการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล ได้แก่ หลกัความเสมอภาคในโอกาส หลกัความสามารถ หลกัความมัน่คงใน
อาชพี และหลกัความเป็นกลางการทางการเมอืง รวมถึงน าหลกัการท างานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดี มคีวามทนัสมยั ใส่ใจบรกิาร 
ท างานเป็นทมี เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลในครัง้นี้ เพื่อมุ่งพฒันา
คุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

  
 
 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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นโยบาย 

ดา้นการวางแผนอตัราก าลงั 



การด าเนินงานการเกลีย่อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินการก าหนดต าแหน่งเพื่อบริหารอัตราก าลัง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตาม
เกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยอัตราก าลังสายงานการสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก  
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา  
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อม
เหตุผลความจ าเป็นไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบการขออนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณา 
 5. กศจ. พิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษานั้น 
และพิจารณาตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปก าหนดในสถานศึกษา
แห่งใหม่ภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 6. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปก าหนดในสถานศึกษา
แห่งใหม่ในต่างจังหวัด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับการตัดโอนเสนอ กศจ. พร้อมทั้งความเห็นของ กศจ. 
ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน เพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 7. เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งและส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 9. การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในกรบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณี ๆ ไป 
  
 
 
 
 



   
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรอง 

การพิจารณา
ของ กศจ. 

. กศจ. พิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ภายในสถานศึกษานั้น และพิจารณาตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดใน

สถานศึกษาแห่งใหม่ภายในจังหวัด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นไปยัง

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ภายในจังหวัดเดียวกัน ต่างจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับการตัดโอน
เสนอ กศจ. พร้อมทั้งความเห็นของ กศจ. 
ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  

กศจ. มีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53 ออกค าสั่งและส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน 

ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา
ต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับตัดโอนต าแหน่ง

และอัตราเงินเดือน 















































































 

นโยบาย 

ดา้นการสรรหาคนดีคนเก่ง 



การด าเนินงานการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู 

 
ขั้นตอน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) จึงก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงด าเนินกราตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. สพท.ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ ละ
สถานศึกษา ณ สพท.และเว็บไซด์ สพท. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย 
  1.1 สภาพอัตราก าลังข้ราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดของสถานศึกษา 
  ๑.๒ ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
 2. ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 3. สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเขกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาส่งไปยัง สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย 
 ๔. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด 
 - สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมค าร้ องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ.ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
 ๕. กรณีย้ายไปต่างจังหวัด 
 - สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบ และพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
 ๖. สพท. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพ่ือขอ
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๗. สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง สพท. 
 ๘. สพท.จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.  
ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา 
 ๙. สพท.ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงาน ศจ. 
 ๑๐. ศธจ.เชิญ ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมู ลและจัดท า
รายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ.ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖(๒) 
 ๑๑. ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
 ๑๒. ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตาม มติ กศจ. 
 ๑๓. ศธจ. ส่งค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 

 

Flow chart แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 
 

  1. 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.  

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส ารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาแจ้งความต้องการวิชาเอก 
1.แบบส ารวจความต้องการวิชาเอก 
2.มติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประชาวสัมพันธ์ ณ สพท.และเว็บไซต์ 

1.สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
ของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 
2.ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความส าคัญ
จ าเป็นของสถานศึกษา (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย 
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

1.แบบค าร้องขอย้าย 
2.เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 
       (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ. 15 วันท าการ) 

6 



 
 
 

 

  4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

  6.  

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.แบบค าร้องขอย้าย 
2.เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 
3.ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการระบุ
วิชาเอกท่ีต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็น 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ
พิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย
ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

 

กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ
พิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา
ย้ายพร้อมมติ กศจ.ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 

ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ
เพื่อขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจาณา 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ 

ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง สพท. 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

8 



 
 
 

 

  10.  

 

 

 

 

 

 

  11.  

 

  

 

 

 

 

  12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งข้อมูลตามองค์ประกอบการพิจารณาย้าย ให้ส านักงาน ศธจ. 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เชิญ ผอ.สพป./สพม.ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ.พิจารณา

(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย 
(ระยะเวลารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 

รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 
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ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
(ศึกษาธิการจังหวัด) 

1.ออกค าสั่งย้ายตามมติ กศจ. 
 2.ส่งค าสั่งย้ายให้ สพท. 
(ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   1.ส่งค าสั่งย้ายให้สถานศึกษาทราบ 
    2.แจ้งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
   3.ส่งค าสั่งย้ายให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้อง 
     (ระยะเวลา 1 - 5 วัน) 

สถานศึกษา 
(กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

1.แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชกการครูในสังกัดทราบ 
2.ให้ข้าราชการครูส่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
3.ให้สถานศึกษาส่งตัวข้าราชการครูเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ที่รับย้าย และรายงานให้ สพท.ต้นสังกัดทราบ 
(ระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง) 
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สถานศึกษา 
(กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

1.แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชกการครูในสังกัดทราบ 
2.ให้ข้าราชการครูส่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
3.ให้สถานศึกษาส่งตัวข้าราชการครูไปยัง สพท.ต้านสังกัด เพ่ือส่งต่อ 
ไปยัง สพท.แห่งใหม่ และส่งไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ 
(ระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง) 
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แบบค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่ยื่นค าร้องขอย้าย........................................  พ.ศ.2565          สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5                ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ชื่อ-สกลุ………………………………….............................……ต าแหน่ง…….…...……วิทยฐานะ…………………………
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งเลขที่………….….....................โรงเรียน……………….…………….………………………………………………….. 
อ าเภอ..............................................................สพป./สพม........................................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ…….....….….ขั้น…….............................……บาท (อัตราเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4) 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................. 

ขอย้าย         ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา            จังหวัด..............................................................           

                    ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา               จังหวัด .............................................................                              

 กรณี             ปกติ                                    พิเศษ  กรณี.........................................................          

                    เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 

ประวัติส่วนตัว 
๑. เกิดวันที…่..…เดือน….……………พ.ศ. ………….... 
๒.- คุณวุฒิ(ปรญิญาเอก)....................................... 
    สาขาวิชา/วิชาเอก…………………….....……………. 
    วิชาโท...............................................................  
.-  คุณวุฒิ(ปริญญาโท)........................................... 
    สาขาวิชา/วิชาเอก…………………….....…………… 
    วิชาโท.............................................................. 
  .- คุณวุฒิ(ปรญิญาตรี)........................................ 
    สาขาวิชา/วิชาเอก…………………….....…………… 
    วิชาโท.............................................................. 
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 
๓. ความรู้ความสามารถ…….…………..…....……….. 
   ……………………………………………………….……… 
   ……………………………………………………….……… 
๔. ประสบการณ…์………………………………….……. 
   …………………………………………...………….……… 
   ……………………………………………………….……… 
๕. คู่สมรสช่ือ…………………………….………..……..… 
   อาชีพ…………………………………………..…….…... 
   ที่ท างาน……………………..………….………..……… 
   ต าบล………………………..………………….………… 
   อ าเภอ………..…………จังหวัด……………………… 

ข้อมูลอื่น ๆ  
๑. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
   เคยถูกลงโทษทางวินัย 
   ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 
    ตักเตือน                   ภาคทัณฑ ์
    พักใช้ใบอนุญาต        เพิกถอนใบอนุญาต 

๒. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 

      กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภยั 
      มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
      ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย 
      ยากล าบากในการเดินทาง 
      ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/ 
          เขตพื้นท่ีการศึกษา..............................ก.ม. 
      อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
          ................................................................... 
          ................................................................... 
          ................................................................... 

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี 
 ให้ระบุสถานท่ีขอย้าย  โดยเรียงล าดับ          
ตามความประสงค์ (ขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียว) ดังนี ้
๑.หน่วยงานทางการศึกษา 

(๑) ร.ร.………………..……………………………… 
อ าเภอ.................................................... 

         สพม/สพป.........……………………………… 
(๒) ร.ร.………………..……………………………… 

อ าเภอ.................................................... 
         สพม/สพป.........……………………………… 

(๓) ร.ร.………………..……………………………… 
อ าเภอ.................................................... 

         สพม/สพป.........……………………………… 
(๔) ร.ร.………………..……………………………… 

อ าเภอ.................................................... 
         สพม/สพป.........……………………………… 

๒. ถ้าไม่ได้ตามระบ ุ
   ..........(๑) ขอระงับการย้าย 
   ..........(๒) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในสังกัด              
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
........................................................................ 
กรณไีด้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ ๑  
และข้อ ๒(๒) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

เหตุผลการขอย้าย 
กรณีปกติ   

    ระบุ...................................................................... 
.................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................  
................................................................................. 
................................................................................. 
         กรณีพิเศษ  
     ระบุ................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
............................................................................. 

          ๓.  กรณเีพื่อความเหมาะสมและประโยชน์
ของทางราชการ 
ระบุ........................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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 ๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี…………………..…………… 
   หมู่ที…่……….ต าบล…………………………………… 
   อ าเภอ……………………………………….…………… 
  จังหวัด………………………………………..…………… 
๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว……………………..………. 
   หมู่ที…่……….ต าบล…………………………………… 
   อ าเภอ……………………………………….…………… 
  จังหวัด………………………………………..…………… 
  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได ้
  ......................................................................... 

ประวัติการรับราชการ 
๑. เริ่มรับราชการต าแหน่ง…………………………… 
    สถานศึกษา....…………………………………………… 
   สังกัด……………………………………………………. 
   ตั้งแต่วันท่ี…...เดือน………..…….พ.ศ. …………. 
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………….. 
    สถานศึกษา…………………….............…………… 
   สังกัด……………………………….…………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี…...เดือน………..…….พ.ศ. …………. 
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด……………………ปี 
   …………………………เดือน…………….…………วัน 
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
       ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเตม็เวลา 
       อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
   ระดับ………………………….……………………….… 
   สถาบัน........................................................... 
   ตั้งแตว่ันท่ี……….เดือน……………...พ.ศ. ……….... 

๓. ปัจจบุันช่วยปฏิบัติราชการที่  

 โรงเรียน………………………..……………………………. 
  อ าเภอ……………………..….……………………….…… 
  สพป.………………………………………..……………… 
     ……………………………………………………………. 
  ตั้งแต่วันท่ี………..เดือน………………พ.ศ………...… 
  ด้วยเหตุผล……………………………..…………………. 
  ............…………………………………….………………. 
  ............…………………………………….………………. 
  …………………………………………………….……….…. 
4.  รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึง 
ความรู้ความสามารถ 
  4.1.................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
4.2.................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
4.3.................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว……………………..………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 
ต าแหน่ง…………………วิทยฐานะ……………..……… 
ต าแหน่งเลขที…่…………….……อันดับ……….……… 
ขั้น…………………..……………….บาท 
สถานศึกษา.......................…………………………… 
อ าเภอ………………………………………………………… 
สังกัด……………………………..…………………………… 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาทุกฉบับ) 
  ส าเนา ก.พ. ๗  หรือ ส าเนา ก.ค.ศ. ๑๖ 
  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
  ส าเนาใบส าคญัการสมรส 
  ใบรับรองแพทย ์
  บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
  บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
  อื่น ๆ ระบุ………………………………………….. 

    ………………………………………………………... 
    ………………………………………………………... 
    ………………………………………………………... 
    …………………………………………………..…... 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
        
……………………………………………………........... 
 ……………………………………………………........... 
....................................................................... 
หากขา้ราชการครูรายน้ี ได้รับการพจิารณาย้าย  
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก.......................... 
.........................................................ทดแทน 

ลงช่ือ                      ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 (…………………………………….….) 

ต าแหน่ง……………………..……………………… 
วันท่ี.......เดือน........................พ.ศ.............. 
 
………………………………………………........... 
……………………………………………………........... 
……………………………………………………........... 
……………………………………………………........... 

   ลงช่ือ 
    (………………………………………..) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
................................................................... 
.................................................................. 
วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ........ 

 หมายเหตุ  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
               ปรับแบบค าร้องขอย้ายไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 

  

ขอรับรองว่าข้อมูลถกูต้องและเปน็ความจริง 

ลงช่ือ……………………...........................................………………….ผู้ขอยา้ย 
(………………………...................................…………………) 

วัน….....…….เดือน………...........................……….พ.ศ. …………….. 















 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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นโยบาย 

ดา้นการพฒันาบุคลากร 



การด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 

ขั้นตอน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ  

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

๑.๑ ระดับเขตพื้นที่ 
๑) ก าหนดแนวทางการประเมิน “เส้นทางครูคุณภาพ” 

๒) ประชุมชี้แจงและอบรมผู้เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมิน“เส้นทางครูคุณภาพ” 

๓) คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้ช่วย 

๔) มอบเกียรติบัตรส าหรับครูผู้ช่วยที่ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
๕) เผยแพร่ผลงาน(Best Practice)ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

๑.๒ ระดับสถานศึกษา 
๑) โรงเรียนแจ้งหนังสือไปยังเขตพ้ืนที่เพ่ือขอรับการประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด (๔ ครั้ง) 

๒) ด าเนินการประเมินตามก าหนดการและวิธีการประเมินที่เขตพ้ืนที่ก าหนด  
๓) สรุปผลการประเมินส่งเขตพ้ืนที่ทุกครั้ง 

2. หลักเกณฑ์ 
๒.๑ คณะกรรมการ 

๒.๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
       ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
จ านวน ๓ คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้  
       1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ  
       ๒) ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา                กรรมการ 
       3) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา     กรรมการ 
       กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ  
และแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นกรรมการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม  

๒.๑.๒ วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
         การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕ ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
       1) สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอก 
สถานศึกษาไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
              3) ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม แล้วแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 



๒.๒ บทบาทคณะกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการดังนี้  
    1) วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย ด้วยรูปแบบ
และวิธีการทีเ่ขตพ้ืนที่ก าหด  
    2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ครู
ผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียน  
ตามหลักเกณฑ์  
    3) มอบหมายให้คณะกรรมการ ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง แนะน า การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน  
    4) ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และ สรุปผล
การประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนารวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบประเมิน  
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
     กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุ ใดๆ 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว  
    5) แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต จากการ
ประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบ  
    6) สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวัน นับแต่ครบ
สองปี แล้วให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณา  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕ ก ำหนดวิธีกำรประเมินกำรเตรียม 
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย “เส้นทางครู
คุณภาพ” เพ่ือลดภำระงำนครูและบูรณำกำรกับกำรมีและเลื่อนวิทยฐำนะโดยใช้กระบวนการประเมินแบบ
ผสมผสานการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมี
รายละเอียด ตามแผนภาพด้านล่าง นี้ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๑  แสดงกระบวนกำรกำรประเมินกำรเตรีมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของข้ำรำชกำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย “เส้นทางครูคุณภาพ” ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕   

๑. แนวทางการประเมิน 

ตอนที่ ๒ 
แนวทางการประเมินครูผู้ช่วยตามรูปแบบ“เส้นทางครูคุณภาพ” 



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

1 นายชาญณรงค์ เรืองแสง นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพู คอมพวิเตอร์ นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 10 กรกฎาคม 2563 9 มกราคม 2564 9 กรกฎาคม 2564 9 มกราคม 2565 9 กรกฎาคม 2565

2 นางสาวอรนชุ บาลี บา้นสะอาด หนองนาค า สังคมศึกษา นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 10 กรกฎาคม 2563 9 มกราคม 2564 9 กรกฎาคม 2564 9 มกราคม 2565 9 กรกฎาคม 2565

3 นายศิวกร จุฑารุจิเวศ ชุมชนหนองเรือ หนองเรือ พลศึกษา นายสมชาย  โพธิ์ศรี 10 กรกฎาคม 2563 9 มกราคม 2564 9 กรกฎาคม 2564 9 มกราคม 2565 9 กรกฎาคม 2565

4 นางกมลทิพย์ สาศรี ชุมชนชุมแพ ชุมแพ ภาษาไทย นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

5 นางสาวพิศมัย โพธิ์ศรี ไตรคามวิทยาสรรค์ ภเูวียง ภาษาไทย นางธิติมน  ค ามี 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

6 นายศิริศักด์ิ แสงปาก บา้นขมิน้โนนหวันา สีชมพู ภาษาไทย นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

7 นางสาวสุพัตรา มูลทรัพย์ บา้นนาดี หนองนาค า ภาษาไทย นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

8 นายภาณุวิชญ์ คลังค าภา ชุมแพชนปูถัมภ์ ชุมแพ ภาษาอังกฤษ นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

9 นางสาวสุนสิา คงเครือ บา้นศรีสุข สีชมพู คณิตศาสตร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

10 นางสาวจุรีมาศ จ าปาพันธ์ บา้นหนองตาไก้พิทยา สีชมพู คณิตศาสตร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

11 นางสาวสิรยา สะเดา บา้นโนนคอม ภผูาม่าน คณิตศาสตร์ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

12 นางปรีญานชุ ศรีสวะ บา้นโนนโก ชุมแพ วทิยาศาสตร์ นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

13 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรี หนองม่วงประชานกุูล ชุมแพ วทิยาศาสตร์ นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

14 นายวิทวัส โพธิลุขา นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพู วทิยาศาสตร์ นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

15 นายชนญัญู ประกิระเค บา้นศรีสุข สีชมพู วทิยาศาสตร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

16 นายสมสกุล สมหวัง นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพ พลศึกษา นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

17 นายนฤนารถ เหล่าสีคู นาฝายวิทยา ภผูาม่าน พลศึกษา นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

18 นายดนยัณัฏฐ์ จิตรไธร์สงค์ ชุมชนบา้นวังเพิ่ม สีชมพู นาฎศิลป์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

19 นางสาวรสริน เทิงชน บา้นซ าจ าปา สีชมพู คอมพวิเตอร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

20 นายนติิศาสตร์ หล่ายบญุ บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวทิยา) สีชมพู คอมพวิเตอร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

21 นายศิวะ จวบสมบติั บา้นปา่กล้วย ภผูาม่าน คอมพวิเตอร์ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

22 นางกมลลักษณ์ เป้าป่าเถื่อน หนองขามวิทยาคาร ชุมแพ ปฐมวัย นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

23 นางสาวอธิษพร อินทฤทธิ์ บ้าหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือ ปฐมวัย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

24 นางสาวพิศมัย ธนะภมูิชัย ชุมชนบ้านโพนสวา่งดอนโมง หนองเรือ ปฐมวัย นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 24 กรกฎาคม 2563 24 มกราคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 24 มกราคม 2565 24 กรกฎาคม 2565

25 นางสาวกนกวรรณ แหลมไธสง บา้นพงษ์โนนประวัติ สีชมพู คณิตศาสตร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 14 สิงหาคม 2563 13 กุมภาพนัธ์ 2564 13 สิงหาคม 2564 13 กุมภาพนัธ์ 2565 13 สิงหาคม 2565

26 นางสาวเวณิกา อ่อนพวย บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภเูวียง สังคมศึกษา นางวจารุรัตน์  ราชชมภู 4 กนัยายน 2563 3 มนีาคม 2564 3 กนัยายน 2564 3 มนีาคม 2565 3 กนัยายน 2565

27 นายสัตยา ภอูาศัย บา้นขมิน้โนนหวันา สีชมพู พลศึกษา นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 4 กนัยายน 2563 3 มนีาคม 2564 3 กนัยายน 2564 3 มนีาคม 2565 3 กนัยายน 2565

28 นายศรายุทธ มิตราช บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภผูาม่าน พลศึกษา นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 4 กนัยายน 2563 3 มนีาคม 2564 3 กนัยายน 2564 3 มนีาคม 2565 3 กนัยายน 2565

29 นางสาวศศิวิมล  อาจมนตรี บา้นสว่างดอนช้าง หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางณิชาภา  จันทะกา 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

30 นางสาวสุทธิวรรณ นามมุงคุณ โนนส าราญหนองหญ้าขาว สีชมพู ภาษาไทย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

31 นางสาวศิริวิมล ค านอ้ย บา้นหนองไฮ ชุมแพ ภาษาไทย นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

32 นางสาวปรารถนา ศรีพรม บา้นหว้าทอง ภเูวียง ภาษาไทย นางจารุรัตน์  ราชชมภู 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

33 นางสาวเพ็ญธิวา ค าดอกรับ บา้นหนองเขื่อนช้าง หนองเรือ ภาษาอังกฤษ นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

34 นางสาวธนชัชา หมืน่ศรี บา้นหอย "รัฐราษฏร์รังสรรค์" ชุมแพ ภาษาอังกฤษ นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

35 นางสาวจารุวรรณ พระเสนา ชุมชนบ้านส่ีแยกโนนหัวนา สีชมพู ภาษาอังกฤษ นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

36 นางสาวสิริรัตน์ สีหาทับ บา้นโนนโพธิ์ ชุมแพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

37 นายภมูิรินทร์ แสนติยะ บา้นหนองบวั เวียงเก่า วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางวัฒนาพร  อาคมคง 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

38 นางสาววรัชยา แสงชาลี บา้นอาจสามารถ ชุมแพ สังคมศึกษา นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

39 นางสาวคณิตตรา คลังช านาญ บา้นหว้ยอรุณหนิลาด หนองเรือ สังคมศึกษา นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

40 นางสาวนสุบา ทนทาน หนองกระบอืวิทยาคม สีชมพู ประถมศึกษา นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 1 ตุลาคม 2563 30 มนีาคม 2564 30 กันยายน 2564 30 มนีาคม 2565 30 กันยายน 2565

41 นางสาวนทัมล จันทร์ทาบ ชุมชนบ้านโพนสวา่งดอนโมง หนองเรือ ประถมศึกษา นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 9 ตุลาคม 2563 8 เมษายน 2564 8 ตุลาคม 2564 8 เมษายน 2565  8 ตุลาคม 2565

42 นางสาวกนกนาถ มูลลา บา้นสว่างโนนสูง ภผูาม่าน ภาษาไทย นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 1 ธันวาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤษภาคม 2565 30 พฤศจิกายน 2565

43 นางสาวเพชรัตน์ วิศรี โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภเูวียง สังคมศึกษา นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 1 ธันวาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤษภาคม 2565 30 พฤศจิกายน 2565

44 นางสาวจิราภรณ์ ผ่อนดี บา้นหนองกุงมนศึกษา หนองเรือ คอมพวิเตอร์ นางณิชาภา  จันทะกา 1 ธันวาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤษภาคม 2565 30 พฤศจิกายน 2565

45 นางสาวศศิธร โคตสี ท่ากุญชร สีชมพู ปฐมวัย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 1 ธันวาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤษภาคม 2565 30 พฤศจิกายน 2565

46 นายนพรัตน์ ยาบา้นทุ่ม ชุมแพชนปูถัมภ์ สีชมพู คณิตศาสตร์ นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

47 นางสาวรพจิญ์ชญา ทองวันดี หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

48 นายชอบ อมตะธงไชย บา้นขมิน้โนนหวันา สีชมพู คณิตศาสตร์ นายสมชาย  โพธิ์ศรี 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

49 นายณัฎฐกิตต์ วงษ์สามารถ โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

50 นางสาวสุทธิพร ศรีเมืองเฮ้า ชุมชนบ้านโพนสวา่งดอนโมง หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

51 นางสาวปณัฑิตา แพงดาน บา้นหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

52 นางสาวนรินทร์ธร หมัน่กิจ บา้นหว้ยม่วง หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

53 นางสาวธญัวรัตน์ ลามี บา้นโปง่แหง้ ชุมแพ คณิตศาสตร์ นายศิขริน  ตันเจียง 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

54 นางสาวจุฑามาศ เดชบ ารุง โสกเต็นวิทยาคม สีชมพู คณิตศาสตร์ นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

55 นางสาวนพรดา ธารประเสริฐ บา้นส าราญหนิลาด หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

56 นางสาววรารัตน์ แสงขาว หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

57 นายเอกพจน์ บญุชู บา้นโคกกลางหนองแปน หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

58 นางสาวชุดาพร ก้อมมังกร บา้นหนองพลวง ภเูวียง ภาษาไทย นางจารุรัตน์  ราชชมภู 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

59 นางสาวปยิพร ศรีวะสุทธิ์ บ้านหนองไฮวงัขอนยมนางาม สีชมพู ภาษาไทย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

60 นางสาวอินทิวร สอนดี นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาค า ภาษาไทย นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

61 นางสาวกุลจิรา สมิทธิพร โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือ ภาษาไทย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

62 นางสาวหทัยชนก กองฉันทะ บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือ ภาษาไทย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

63 นางสาวจิณวิภา สีนามบรีุ บา้นสะอาด หนองนาค า ภาษาไทย นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

64 นางสาวรมิดา พรมน้ า ชีพอนสุรณ์ ภผูาม่าน ภาษาอังกฤษ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

65 นางสาวเมทินี อักษร บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภผูาม่าน ภาษาอังกฤษ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

66 นายธันวา กันทะวงศ์ บา้นนาน้ าซ า ภผูาม่าน ภาษาอังกฤษ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

67 นางสาวชาลินี หนนัจันทา นาฝายวิทยา ภผูาม่าน ภาษาอังกฤษ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

68 นางสาวนติิพร สีขุลี บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วทิยา ภเูวียง ภาษาอังกฤษ นางจารุรัตน์  ราชชมภู 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

69 นางสาวตรีรัตน์ หาญเชิงชัย โพธิท์องหนองเตาปูนวทิยา เวียงเก่า ภาษาอังกฤษ นางวัฒนาพร  อาคมคง 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

70 นางสาวปวีณา คอนนอก บา้นนาอุดม สีชมพู ภาษาอังกฤษ นางสมปอง  จักรโนวัน 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

71 นางสาวอรอุมา โคตรชารี บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพู ภาษาอังกฤษ นางสมปอง  จักรโนวัน 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

72 นางสาวนภาพร ปา้นภมูิ บา้นกุดธาตุ หนองนาค า ภาษาอังกฤษ นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

73 นางสาวศิริพร พันธุพารา หนองแวงวิทยา หนองนาค า ภาษาอังกฤษ นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

74 นางสาวอ าไพ รัตนา บา้นส าราญหนิลาด หนองเรือ ภาษาอังกฤษ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

75 นายทรงพล คชแพทย์ บา้นขนวนนคร หนองเรือ ภาษาอังกฤษ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

76 นางสาวนจิจารีย์ ซ้อนจนัทร์ดี บา้นโนนทันวิทยา หนองเรือ ภาษาอังกฤษ นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

77 นางสาวสุวิมล มองเพ็ชร บา้นใหม่โสกส้มกบ สีชมพู ภาษาอังกฤษ นายสมชาย  โพธิ์ศรี 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

78 นายดนยั วรรณทองสุก โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ ภาษาอังกฤษ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

79 นางสาวอรวรา โฃ่พิมาย หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภเูวียง วทิยาศาสตร์ นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

80 นางสาวทรงพร ต้ังสุขเกษมสันต์ิ บา้นหนิร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่า วทิยาศาสตร์ นางวัฒนาพร  อาคมคง 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

81 นางสาวนชุนาถ โยศรีคุณ บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวทิยา) สีชมพู วทิยาศาสตร์ นายสมชาย  โพธิ์ศรี 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

82 นายชิษณุพงศ์ ปงกันมูล บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

83 นางสาวนวรัตน์ สุทธิเจริญ โคกม่วงศึกษา ชุมแพ ปฐมวัย นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

84 นางสาวเกษกานต์ สุวรรณวงษ์ ชุมแพชนปูถัมภ์ ชุมแพ ปฐมวัย นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

85 นางสาวมุกรินทร์ ลีลา บา้นโคกสง่า ภเูวียง ประถมศึกษา นางธิติมน  ค ามี 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

86 นายเอกอมร โพธิ์คล้าย บา้นโคกสูง ชุมแพ ดนตรีสากล นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 2 ธันวาคม 2563 1 มถินุายน 2564 1 ธันวาคม 2564 1 มถินุายน 2565 1 ธันวาคม 2565

87 นางสาวกญัญารัตน์ เพียสุวรรณ ชีพอนสุรณ์ ภผูาม่าน คณิตศาสตร์ นางธิติมน  ค ามี 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

88 นางสาวประภาภรณ์ ตระกาลไทย บา้นเขาวง ภผู่าม่าน คณิตศาสตร์ นางธิติมน  ค ามี 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

89 นางสาวพัชรีพร ตรีศรี หนองแหว้วังมนศึกษา ภผูาม่าน คณิตศาสตร์ นางธิติมน  ค ามี 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

90 นางสาวนันทวรรณ คุ้มบวั บา้นหวัภู หนองนาค า คณิตศาสตร์ นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

91 นายสุริยะ เซ็นกลาง หนองแวงวิทยา หนองนาค า คณิตศาสตร์ นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

92 นางสาวอัญชลี ค าแพง บา้นสว่างดอนช้าง หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางณิชาภา  จันทะกา 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

93 นายธนบลูย์ แฝงจันดา บา้นทุ่งชมพู ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางจารุรัตน์  ราชชมภู 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

94 นายภทัรพล ผดุงฤกษ์ บา้นค าใหญ่ ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 17 ธนัวาคม 2563 16 มิถุนายน 2564 16 ธนัวาคม 2564 16 มิถุนายน 2565 16 ธนัวาคม 2565

95 นางสาวอนสุรา มารมย์ นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพ คณิตศาสตร์ นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

96 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนวรรณี บา้นขนวนนคร หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

97 นายวีระชัย พาลี บา้นกุดขอนแก่น ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

98 นางสาวโสภาดา สวัสด์ิ บ้านหนองกงุธนสารโศภณ ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางจารุรัตน์  ราชชมภู 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

99 นางสาวโชษิตา ไชยบตุร บา้นโคกสูงวิทยานกุูล หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

100 นางสาวทียารัตน์ กล่ินสีสุข ภหูา่นศึกษา สีชมพู คณิตศาสตร์ นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

101 นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีบญุโรจน์ บา้นกุดดุกวิทยา ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางจารุรัตน์  ราชชมภู 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

102 นางสาวกฤษณา ฉวีวงศ์ ดินด าวังชัยวิทยา ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางจารุรัตน์  ราชชมภู 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

103 นางสาวสุทิดา สังกะเพศ บา้นหนองแวงภเูขา หนองเรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

104 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ภผูาม่าน วิทยาศาสตร์ทั่วไป นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 18 สิงหาคม 2564 18 กุมภาพนัธ์ 2565 18 สิงหาคม 2565 18 กุมภาพนัธ์ 2566

105 นายบรรจถรณ์ นาทอง บา้นสะแกเครือ ภผูาม่าน คณิตศาสตร์ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 5 มนีาคม 2564 4 กนัยายน 2564 4 มนีาคม 2565 4 กนัยายน 2565 4 มนีาคม 2566

106 นายพส สมบรูณ์ บา้นท่าช้างนอ้ยโนนสวัสด์ิ สีชมพู คณิตศาสตร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 5 มนีาคม 2564 4 กนัยายน 2564 4 มนีาคม 2565 4 กนัยายน 2565 4 มนีาคม 2566

107 นายภวูไนย   ชัยพลทอง บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

108 นางสาวสิริลักษณ์   นวลชื่น บา้นปา่น สีชมพู คณิตศาสตร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

109 นายณัฐพงษ์   ตันเวียง บา้นหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

110 นางสาวกฤตยา   เจริญรัมย์ โสกหา้งศึกษา ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

111 นางสาวอภชิญา   แก้วจันทร์เพ็ง หนองแหว้วังมนศึกษา ภผูาม่าน คณิตศาสตร์ นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

112 นางสาวปรียานชุ   ราชบาศรี หว้ยชันวิทยา ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

113 นางสาวปนัดดา   แก้วพิมาย บา้นขนวน หนองนาค า ภาษาองักฤษ  นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

114 นางสาวฤทยัรัตน์   นนท์ไชยเสน บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วทิยา ภเูวียง ภาษาองักฤษ  นางจารุรัตน์  ราชชมภู 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

115 นางสาวอมรพนัธ์   ฉลาดเฉลียว บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ภผูาม่าน ภาษาองักฤษ  นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

116 นางสาวเนตรกัญญา   พิมพ์สิงห์ บา้นนาดี หนองนาค า ภาษาองักฤษ  นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

117 นางสาวกิติยา   โศรกศรี บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือ ภาษาองักฤษ  นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

118 นางสาวพรพิมล   ชิตทอง หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือ ภาษาองักฤษ  นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

119 นางสาวปทิตตา   วรภญิโญภาส หนองแหว้วังมนศึกษา ภผูาม่าน ภาษาองักฤษ  นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

120 นางสาวฬุริยา   ประสมหงษ์ โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

121 นายปญัญาวุฒ   หงษี บา้นกุดธาตุ หนองนาค า วทิยาศาสตร์ นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

122 นางสาวธนาภรณ์   สืบสมุทร บา้นโคกสูงวิทยา เวียงเก่า วทิยาศาสตร์ นางวัฒนาพร  อาคมคง 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

123 นายมัฆวาฬ   ปรัชญาประชากร บ้านหนองนาค าประชานุเคราะห์ เวียงเก่า วทิยาศาสตร์ นางวัฒนาพร  อาคมคง 21 เมษายน 2564 20 ตุลาคม 2564 20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565 20 เมษายน 2566

124 นางสาวนชิุดา  สุทธศรี บา้นถ้ าแข้ ภเูวียง ภาษาอังกฤษ นางธิติมน  ค ามี 12 พฤษภาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564 11 พฤษภาคม 2565 11 พฤศจิกายน 2565 11 พฤษภาคม 2566

125 นางสาวตระการตา  แสงตะการ บา้นนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่า ภาษาอังกฤษ นางวัฒนาพร  อาคมคง 12 พฤษภาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564 11 พฤษภาคม 2565 11 พฤศจิกายน 2565 11 พฤษภาคม 2566

126 นางกุลณัฐธิดา  ค ายัง บา้นโคกกลางวิทยา ภเูวียง ภาษาอังกฤษ นางจารุรัตน์  ราชชมภู 12 พฤษภาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564 11 พฤษภาคม 2565 11 พฤศจิกายน 2565 11 พฤษภาคม 2566

127 นางสาวณัฐพร  บวัขม บา้นพงษ์โนนประวัติ สีชมพู วทิยาศาสตร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 12 พฤษภาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564 11 พฤษภาคม 2565 11 พฤศจิกายน 2565 11 พฤษภาคม 2566

128 นายอธิราช  จัดสนาม บา้นโคกสูงวิทยานกุูล หนองเรือ ภาษาไทย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

129 นางสาวสุปราณี  รังมาตย์ บา้นนาหว้า หนองเรือ ภาษาไทย นางณิชาภา  จันทะกา 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

130 นางสาวกนกวรรณ   นามวงษา บา้นดอนหนัสระบวั หนองเรือ ภาษาไทย นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

131 นางสาวกุลวนันท์  อันศรีเมือง บา้นหนองสระ หนองเรือ ภาษาไทย นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

132 นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุนทร ชุมชนบ้านส่ีแยกโนนหัวนา สีชมพู ภาษาอังกฤษ นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

133 นางสาวชนกสุดา  พานหล้า บ้านหอย(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ชุมแพ ภาษาอังกฤษ นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

134 นายศุภกร  ล่ามสมบติั บา้นอาจสามารถ ชุมแพ ภาษาอังกฤษ นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

135 นางสาวปพิชญา  ก ากูด เหมือดแอ่หนองบวั ชุมแพ คณิตศาสตร์ นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

136 นางสาวพทุธชาด  คงกะพันธ์ บา้นหวับงึสว่าง หนองเรือ สังคมศึกษา นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

137 นางสาวสายธาร  คนรู้ นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพ ดนตรีศึกษา นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

138 นางสาวไอรดา  พัตรภกัด์ิ บา้นโคกนาฝาย หนองนาค า ปฐมวัย นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

139 นางสาวสายฝน  เขียวมี ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพ ปฐมวัย นายศิขริน  ตันเจียง 19 ตุลาคม 2564 18 เมษายน 2565 18 ตุลาคม 2565 18 เมษายน 2566 18 ตุลาคม 2566

140 นายภาคภมูิ  แนง่นอ้ย บา้นวังสวาบ ภผูาม่าน เคมี นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

141 นางสาวพัชรา  จันทรเสนา บา้นโนนทันวิทยา หนองเรือ เคมี นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

142 นางสาวพรเพชร  มัชฌิมา อ่างทองวิทยาคม สีชมพู วทิยาศาสตร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

143 นางสาวพัชราพร  สนธิคุณ บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

144 นางสาววีนสั  นาคนิม่ บา้นกงประชานกุูล หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

145 นางสาวลลิตา  สังเกต โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

146 นางสาวกรรณิการ์  โฉมสันเทียะ บา้นกุดธาตุ หนองนาค า วทิยาศาสตร์ นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

147 นางสาวปุญญารัศมิ์  บริบรูณ์ บา้นหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภเูวียง วทิยาศาสตร์ นางจารุรัตน์  ราชชมภู 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

148 นางสาววันวิสาข ์ ศุขดวง ชุมชนหนองเรือ หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางณิชาภา  จันทะกา 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

149 นางสาวศิริลักษณ์  ปนิตาพรม ชุมชนหนองเรือ หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางณิชาภา  จันทะกา 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

150 นางสาวนัจนันท์  กิณเรศ อนบุาลภเูวียง ภเูวียง วทิยาศาสตร์ นางธิติมน  ค ามี 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

151 นายประมขุพงศ์  ศิริแก้ว บา้นโนนทันวิทยา หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

152 นางสาวจีราภรณ์  จันเส บา้นหนองแดง สีชมพู วทิยาศาสตร์ นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 15 พฤศจิกายน 2564 14 พฤษภาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566

153 นางสาวกิ่งแกว้   โยธาธรรม บ้านหนองเขยีดมิตรภาพที ่205 ชุมแพ คณิตศาสตร์ นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

154 นางสาวปฏิญญาภรณ์   พันธ์เดช บา้นกุดเลา หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

155 นางรุ่งนภา   ศรีวิบลูย์ โคกม่วงศึกษา ชุมแพ ภาษาอังกฤษ นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

156 นายธราดล   สอนมี โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือ ภาษาอังกฤษ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

157 นางสาวนิภาภรณ์   แสงจันทึก บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวทิยา) สีชมพู สังคมศึกษา นายสมชาย  โพธิ์ศรี 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

158 นายมนินทร์ภสั   นินทร์ธนาภสั ชุมชนชุมแพ ชุมแพ พลศึกษา นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

159 นายวัฐพงษ์   ปทันาถา บา้นธาตุ ชุมแพ พลศึกษา นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

160 นายนครินทร์   มังคละ บ้านหัวนาจระเขห้นองแปน หนองเรือ พลศึกษา นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

161 นายวานชิ   หมืน่ไธสง บา้นนาชุมแสง ภเูวียง ดนตรีสากล นางธิติมน  ค ามี 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

162 นางน้ าค้าง   ราชมี ชุมชนหนองเรือ หนองเรือ ประถมศึกษา นางณิชาภา  จันทะกา 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

163 นางสาวพลัิยวรรณ์   ดวงโพธิ์ศรี ชุมแพชนปูถัมภ์ ชุมแพ ปฐมวัย นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

164 นางสาวนติยา   รุ่งเรือง หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพ ปฐมวัย นายศิขริน  ตันเจียง 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

165 นางรัตนาพร   เชื้อสาวะถี บา้นส าราญหนิลาด หนองเรือ ปฐมวัย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

166 นางสาวญาธิดา   พรมพันใจ ชุมชนบ้านโพนสวา่งดอนโมง หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

167 นางสาวราชาวดี   สุขสม บา้นโนนทอง หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 27 ธนัวาคม 2564 26 มิถุนายน 2565 26 ธนัวาคม 2565 26 มิถุนายน 2566 26 ธนัวาคม 2566

168 นางสาวชริดา   ชาญจระเข้ บา้นหว้าทอง ภเูวียง ปฐมวัย นางจารุรัตน์  ราชชมภู 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

169 นางสาวศุภสัสร    เคนจันทา โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือ วทิยาศาสตร์(ทั่วไป) นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

170 นางสาวสรวงสุดา  จันณรงค์ บา้นหนองพลวง ภเูวียง ประถมศึกษา นางจารุรัตน์  ราชชมภู 25 กุมภำพันธ ์2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

171 นางสาวศศิวรรณ   ล้ าเลิศ บา้นสงเปอืย ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางธิติมน  ค ามี 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

172 นางสาวศิริญญา    ค าแพงศรี บา้นซ าภทูอง ภผูาม่าน ภาษาไทย นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

173 นางสาวศิริลักษณ์  ศิริธรรมจกัร์ บา้นเหมือดแอ่ภเูม็ง หนองเรือ ภาษาไทย นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

174 นางสาวจุฑามาศ  ผาดจันทร์ บา้นขนวนนคร หนองเรือ สังคมศึกษา นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

175 นางสาวปรียาวฒัน์   แนน่ดี บา้นฝางนอ้ย หนองเรือ สังคมศึกษา นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567

176 นางสาวพิมพร    ดากรุง บา้นดอนหนัโนนหนิแห่ หนองเรือ สังคมศึกษา นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 25 กุมภาพนัธ์ 2565  24 สิงหาคม 2565  24 กมุภาพนัธ ์2566  24 สิงหาคม 2566  24 กมุภาพนัธ ์2567



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่
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ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

177 นางสาวกิ่งกาญจน ์  ปัญญาแก้ว ชุมชนโนนหนัวันครู ชุมแพ คอมพวิเตอร์ นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

178 นางสาวชุติรัตน์  ธรรมหรัิญ อ่างทองวิทยาคม สีชมพู คอมพวิเตอร์ นางสมปอง  จักรโนวัน 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

179 นางสาวอรุณทพิย์  พุทธคุณมศีรีสุข บา้นหนองแวงภเูขา หนองเรือ นาฏศิลป์ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

180 นางสาวศิริลักษณ์  มะธิปไิข นาหว้านาเจริญ ภเูวียง ปฐมวัย นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

181 นางสาวพิกุล  ธรรมจิตร์ โนนอุดมสะอาดวิทยา ภเูวียง ปฐมวัย นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

182 นางสาวธีรพร  เชียงราย บา้นซ าจ าปา สีชมพู ปฐมวัย นางสมปอง  จักรโนวัน 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

183 นางสาวทัณฑิมา  ลุนพรม หนองกงุเซินหนองโนพัฒนา ภเูวียง ปฐมวัย นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

184 นายยุทธนา  กัลยา โนนอุดมสะอาดวิทยา ภเูวียง พลศึกษา นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

185 นางสาวรวีวรรณ  เพียเพ็ง โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ คณิตศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

186 นางสาวศุภนิดา  สีลาบา โคกม่วงศึกษา ชุมแพ คณิตศาสตร์ นางรุจาภา  ประถมวงษ์ 1 เมษายน 2565  30 กนัยายน 2565  31 มีนาคม 2566  30 กนัยายน 2566  31 มีนาคม 2567

187 นางสาวสุมินตรา สีหาสร้อย บา้นโคกกลางหนองแปน หนองเรือ วทิยาศาสตร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์  11 เมษายน 2565  10 ตุลาคม 2565  10 เมษายน 2566  10 ตุลาคม 2566  10 เมษายน 2567

188 นางสาวแพรวพลอย  ลีคะ หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ สังคมศึกษา นางสาวธญัชมณ  บุญประกอบ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

189 นายอภสิิทธิ์  พรมนนท์ หนองขามวิทยาคาร ชุมแพ ปฐมวัย นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

190 นางสาวอมร  นามราช โนนสมบรูณ์ประชาสรรค์ ภเูวียง ปฐมวัย นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

191 นางกัญชิญา  บาใส บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภเูวียง ภาษาไทย นางจารุรัตน์  ราชชมภู 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

192 นางสาวศิริลักษณ์  ชมจันทร์ บา้นเรือ ภเูวียง ภาษาไทย นางธิติมน  ค ามี 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

193 นางสาวขนษิฐา  โคประเสริฐ บา้นอ่างศิลา ภเูวียง คณิตศาสตร์ นางธิติมน  ค ามี 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

194 นางสาวจันทร์จิรา  ริโยธา หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภเูวียง ปฐมวัย นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

195 นางสาวสิริรัตน์  แสนนา หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภเูวียง สังคมศึกษา นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

196 นายพิพัชรพล นาอุดม หนองกงุเซินหนองโนพัฒนา ภเูวียง ดนตรีสากล นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

197 นางสาวธัญญาภรณ์  มนสัสา หนองผักแวน่โป่งสังข์วทิยา ภเูวียง ภาษาไทย นางจารุรัตน์  ราชชมภู 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

198 นางบษุราคัม  ศรนอ้ย อนบุาลภเูวียง ภเูวียง ปฐมวัย นางธิติมน  ค ามี 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

199 นางสาวจารุกญัญา  ราชชมภู บา้นนาก้านเหลือง ภเูวียง ภาษาไทย นางธิติมน  ค ามี 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

200 นางสาวจันทิมา บญุผัน บา้นกุดเลา หนองเรือ นาฏศิลป์ นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

201 นายสมโภช  มาฆะเซ็นต์ บา้นโคกกลางหนองแปน หนองเรือ ภาษาไทย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

202 นายอธิปตัย์  อามาตย์ บา้นโนนทอง หนองเรือ ดนตรีศึกษา นางสาวกฤตมขุ  เฉดิทรัพย์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

203 นางสาวมญัฑิตา  ดวงค าดี โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ ปฐมวัย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

204 นางสาวปรียาพร  นนทรา โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ คอมพวิเตอร์ นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

205 นางสาวสโรชา  อั้วนา บา้นขมิน้โนนหวันา สีชมพู ภาษาไทย นายสมชาย  โพธิ์ศรี 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

206 นายนที  หมืน่หาวงค์ บา้นขมิน้โนนหวันา สีชมพู สังคมศึกษา นายสมชาย  โพธิ์ศรี 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

207 นางสาวจฑุาทิพย ์  ลุสมบติั บา้นซ าจ าปา สีชมพู ประถมศึกษา นางสมปอง  จักรโนวัน 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

208 นางสาวคุณัญญา  คูนาวงษ์ บา้นนาอุดม สีชมพู ประถมศึกษา นางสมปอง  จักรโนวัน 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

209 นางนนัทิกานต์  ทุมเทียง บา้นโนนงาม สีชมพู ปฐมวัย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

210 นางสาวขติัยาภรณ์  แพงบตุรดี บา้นผาขาม สีชมพู ภาษาไทย นางสมปอง  จักรโนวัน 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

211 นางสาวชัยรัมภา  เก้งโทน บา้นหนองแดง สีชมพู ภาษาไทย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

212 นางสาวจิราภรณ์  ทัพซ้าย ภหูา่นศึกษา สีชมพู ภาษาไทย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

213 นางสาวศศินา  โพธิสาร ภหูา่นศึกษา สีชมพู ภาษาไทย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

214 นางสาวนริมล  สุบรรณวลิาศ ภหูา่นศึกษา สีชมพู ศิลปศึกษา นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

215 นายนันทวัฒน์   ขันดี อ่างทองวิทยาคม สีชมพู ดนตรีศึกษา นางสมปอง  จักรโนวัน 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

216 นางสาวพนดิา  ค าพิบาล ชีพอนสุรณ์ ภผูาม่าน ภาษาไทย นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

217 นางสาวรุ่งฤดี   อุ่นจันที ชีพอนสุรณ์ ภผูาม่าน ปฐมวัย นายคีระคิน  ค าหนองไผ่ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

218 นางสาวปญัจรี  ศรีเดช บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ภผูาม่าน เกษตรกรรม นางธิติมน  ค ามี 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

219 นางสาวศิรินญา  นากา บา้นกุดธาตุ หนองนาค า ปฐมวัย นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

220 นางสาวเมวิการ์  เลพล บา้นกุดธาตุ หนองนาค า ภาษาไทย นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

221 นางสาวชาลิสา  ประทุมวัฒ บา้นกุดธาตุ หนองนาค า ภาษาไทย นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

222 นายเดชมงคล  ทองสนธิ์ บา้นกุดธาตุ หนองนาค า ดนตรีศึกษา นายพพิฒัน์พงษ ์ สมใจ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

223 นายภวูดล  บญุเกาะ บา้นเมืองเก่า เวียงเก่า คณิตศาสตร์ นางวัฒนาพร  อาคมคง 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

224 นางสาวสุพรรษา  อินทร์ดี สกหา้งศึกษา ภเูวียง สังคมศึกษา นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567



ล ำดบั โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก กรรมกำร วันที่

ที่ ศึกษำนิเทศก์ บรรจุแตง่ตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4ครูผู้ชว่ย

ก ำหนดกำรประเมนิกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเขม้  ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำนก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ต.ค.2561

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5

ที่บรรจุระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 - 20 พฤษภำคม 2565  จ ำนวนทั้งสิน้  227  รำย
ชือ่ - สกุล วันที่ครบรอบกำรประเมนิ

225 นางสุภาวดี  โคตรหลักค า จตุรคามรังสรรค์ ภเูวียง ปฐมวัย นางวัฒนาพร  อาคมคง 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

226 นายธเนศ  สงวนศรี โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือ ปฐมวัย นางสาวภญิญาพชัญ ์ ภวูงค์ 9 พฤษภาคม 2565  8 พฤศจกิายน 2565  8 พฤษภาคม 2566  8 พฤศจกิายน 2566  8 พฤษภาคม 2567

227 นางสาวธิดารัตน์ ช่วยเงิน บา้นสันติสุข สีชมพู ภาษาไทย นางสาวกาญจนภัสส์  สีดาแหลม  20 พฤษภาคม 2565  19 พฤศจกิายน 2565  19 พฤษภาคม 2566  19 พฤศจกิายน 2566  19 พฤษภาคม 2567
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แบบบันทึกการประเมิน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน 
(ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561) 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบบันทึกกำรประเมินฉบับนี้ ส ำหรับคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ประเมิน
คุณลักษณะและสมรรถนะของครูผู้ช่วย ด้ำนกำรปฏิบัติตนและด้ำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
 1.1 แบบประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และบันทึกข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 
 1.2 แบบสรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และสรุป
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 

2. แบบประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติตน (40 คะแนน) ประกอบด้วย 
 1) วินัยและกำรรักษำวินัย (6 คะแนน) 
 2) คุณธรรม จริยธรรม (6 คะแนน) 
 3) จรรยำบรรณวิชำชีพ (6 คะแนน) 
 4) กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (6 คะแนน) 
 5) จิตวิญญำณควำมเป็นครู (8 คะแนน) 
 6) จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในวิชำชีพครู (8 คะแนน) 
    2.2 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (60 คะแนน) ประกอบด้วย 
 1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (24 คะแนน) 
 2) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน (12 คะแนน) 
 3) กำรพัฒนำตนเอง (8 คะแนน) 
 4) กำรท ำงำนเป็นทีม ( 4 คะแนน) 
 5) งำนกิจกรรมตำมภำรกิจบริหำรงำนของสถำนศึกษำ (8 คะแนน) 
 6) กำรใช้ภำษำและเทคโนโลยี (4 คะแนน) 

3. เกณฑ์กำรประเมิน 
 วิธีกำรประเมินแต่ละรำยกำร ให้กรรมกำรประเมิน ด ำเนินกำรดังนี้ 
 3.1 พิจำรณำจำกเอกสำร/ หลักฐำนร่องรอยที่สะท้อนผลกำรพัฒนำกำรปฏิบัติและปฏิบัติงำนที่
ปรำกฏในแบบประเมินด้ำนกำรปฏิบัติตนและแบบประเมินด้ำนกำรปฏิบัติงำน โดยท ำเครื่องหมำย  
ในวงกลมหน้ำเอกสำร/ หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรประเมิน 
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 3.2 เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณภำพอยู่ในระดับ ให้ท ำเครื่อง  ในช่องระดับคุณภำพนั้น 
 โดย ระดับ 4     หมำยถึง  ดีมำก  เท่ำกับ    4 คะแนน 
   ระดับ 3    หมำยถึง  ดี  เท่ำกับ    3 คะแนน 
   ระดับ 2    หมำยถึง  พอใช้  เท่ำกับ    2 คะแนน 
   ระดับ 1    หมำยถึง  ปรับปรุง  เท่ำกับ    1 คะแนน 
 (กรณีที่ได้ระดับ 1 ต้องระบุเหตุผลในบันทึกข้อสังเกตฯ ให้ชัดเจน) 
 3.3 ในแต่ละข้อย่อยให้น ำผลกำรประเมินในแต่ละช่องมำรวมกัน แล้วแทนค่ำในสูตรค ำนวณที่
ก ำหนดไว้ในแบบประเมินในแต่ละรำยกำร (ใช้เป็นหลักทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) ดังกรณีตัววอย่ำง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

วิธกีารประเมิน...บันทึก 
หลักฐานร่องรอย... 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

4. กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (6 คะแนน) 
   4.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

 
 กำรสังเกต 
     สัมภำษณ์ สนทนำ 
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงำน/ 
     ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
     ชุมชน 
 ส ำรวจเอกสำร 
     - รำยงำนตนเอง 
     - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน     
       ฯลฯ 
 
 

สูตรค ำนวณ 
 

(ผลกำรประเมิน) X (6) 
(20) 

   4 .2  มี ก ำ รน ำ หลั กปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน 

    

    4 .3  มี กำรน ำหลักปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
ภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 

    

    4 .4  มี กำรน ำหลักปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
กำรด ำรงชีวิตของตนเอง 

    

    4.5 เป็นแบบอย่ำงในกำรน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภำรกิจต่ำงๆ หรือ กำร
ด ำรงชีวิตของตน 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 4 (4.1-4.5) คะแนน  

    จำกตัวอย่ำง ข้อ 4 กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ 
  - คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ 6 คะแนน 
  - มีรำยกำรประเมิน (ข้อย่อย) ในข้อนี้ จ ำนวน 5 ข้อ และระดับคุณภำพมี 4 ระดับ 
  - ผลรวมกำรประเมินในข้อนี้ มีดังนี้ 
         ดีมำก จ ำนวน 1 ข้อ เท่ำกับ  4  คะแนน 
    ดี  จ ำนวน 3 ข้อ เท่ำกับ  9  คะแนน 

   พอใช้  จ ำนวน 1 ข้อ เท่ำกับ  2  คะแนน 
   ผลรวมกำรประเมิน     =    4 + 9 + 2   =    15  คะแนน 
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    สูตรค ำนวณคะแนนกำรประเมิน คือ 
    คะแนนกำรประเมิน = (ผลรวมกำรประเมินในข้อนี้)  X  (คะแนนเต็มในข้อนี้) 
      (จ ำนวนรำยกำรประเมินในข้อนี้)  X  (ระดับคุณภำพ)  
    เมื่อแทนค่ำในสูตรค ำนวณที่ก ำหนด จะได้เป็น 
    คะแนนกำรประเมิน = (ผลรวมกำรประเมิน)  X  (6) 
                 (5)  X  (4)  
         = (15)  X  (6) 
       (5)  X  (4)  
         = 4.50 
    ดังนั้น คะแนนกำรประเมิน ข้อ 4 (4.1 – 4.5) คือ 4.50 คะแนน 
 3.4 ให้น ำคะแนนกำรประเมินที่ได้จำกข้อ 3.3 บันทึกลงในช่องคะแนนกำรประเมิน (ท้ำยตำรำงของ
แต่ละข้อ) 
 3.5 ให้กรรมกำรประเมิน รวมคะแนนกำรประเมินในแต่ละด้ำน แล้วบันทึกลงในช่องรวมคะแนน      
กำรประเมิน (ท้ำยตำรำงของแต่ละด้ำน) 
 3.6 ให้กรรมกำรประเมิน บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำในรำยกำรที่
ด ำเนินกำรประเมิน 
 

4. วิธีกำรลงบันทึกสรุปผลกำรประเมิน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 4.1 ให้น ำคะแนนกำรประเมินและข้อสังเกตฯ จำกแบบประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ของกรรมกำรแต่ละคน มำบันทึกลงในแบบสรุปผลกำรประเมิน           
กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
    4.2 ค ำนวณหำผลรวมคะแนนในแต่ละด้ำนจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ย โดยผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน          
ต้องมีผลกำรประเมินเป็นไปตำมเกณฑ์ตัดสินในข้อ 5 
5. เกณฑ์ตัดสิน 
    ให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้มีคะแนนรวม 100 คะแนน 
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้ำนกำรปฏิบัติตน (40 คะแนน) และองค์ประกอบด้ำนกำรปฏิบัติงำน  (60 
คะแนน) และให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งใน
เวลำสองปี ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1   ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
         เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ 24 คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 36 คะแนน 
    ครั้งที่ 2  ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
                เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ 24 คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 36 คะแนน 
    ครั้งที่ 3  ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
                เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ 28 คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 42 คะแนน 
    ครั้งที่ 4  ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
                เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ 28 คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 42 คะแนน 
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แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ ....... วันที่ .................................... 

ชื่อผู้รับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................สกุล..............................................  
สถำนศึกษำ......................................................................สังกัด........................................ ............................. 
 

ด้านการปฏิบัติตน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

1. วินัยและการรักษาวินัย(6 คะแนน) 
    1.1 กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ 
กิ ริ ย ำ  ท่ ำ ท ำง  และพู ด สื่ อส ำ ร ไ ด้
เหมำะสมกับกำลเทศะต่อผู้เรียน 
 

    ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก เ อ ก ส ำ ร 
หลักฐำน แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
    - รำยงำนตนเอง 
    - บันทึกสถติิกำรมำท ำงำน 
    - บัญชีลงเวลำ 
    - บันทึก ค ำสั่งกำรลงโทษ 
            ฯลฯ 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 

สูตรค ำนวณ 
 
คะแนน =  ผลกำรประเมิน X (6) 
                     (24) 

    1.2 กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ 
กิ ริ ย ำ  ท่ ำ ท ำง  และพู ด สื่ อส ำ ร ไ ด้
เหมำะสมกับกำลเทศะต่อผู้บังคับบัญชำ 
เพื่อนร่วมงำน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น 
 

    

    1 .3  ก ำ รมี เ จ ตคติ เ ชิ งบ วกกั บ
ประเทศชำติ 
 
 
 

    

1.4 กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับควำมเป็น
ข้ำรำชกำร 
 
 

    

   1.5 กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับควำมเป็น
ข้ำรำชกำรครู   
 
 

    

    1.6 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 1 (1.1–1.6) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

2. คุณธรรม จริยธรรม (6 คะแนน) 
    2.1 กำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ 
ที่นับถืออย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 

    ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก เ อ ก ส ำ ร 
หลักฐำน แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
    - รำยงำนตนเอง 
    - บันทึกสถิติกำรมำท ำงำน 
    - บัญชีลงเวลำ 
    - บันทึก ค ำสั่งกำรลงโทษ 
            ฯลฯ 
    เอกสำรหลักฐำนอ่ืนท่ี   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 
 
 
 

สูตรค ำนวณ 
 

คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (6) 
                     (24) 

    2.2 กำรเข้ำร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
ศำสนกิจของศำสนำที่นับถืออย่ ำง
สม่ ำเสมอ 
 
 
 

    

    2.3 กำรเห็นควำมส ำคัญ เข้ำร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุน เคำรพกิจกรรม 
ที่แสดงถึง จำรีตประเพณี วัฒนธรรม 
ท้องถิ่นหรือชุมชน 
 
 

    

    2.4 กำรเห็นควำมส ำคัญ เข้ำร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึง
จำรีตประเพณี วัฒนธรรมของชำติ 
 
 
 

    

   2.5 กำรมีจิตบริกำร  
และจิตสำธำรณะ   
 
 
 
 

    

    2.6 กำรต่อต้ำนกำรกระท ำของ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อควำม
มั่นคงของชำติหรือผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมโดยรวม 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 2 (2.1–2.6) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ (6 คะแนน) 
    3 . 1  ก ำ ร พั ฒ น ำ วิ ช ำ ชี พ แ ล ะ
บุคลิกภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

    ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก เ อ ก ส ำ ร 
หลักฐำน แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
    - รำยงำนตนเอง 
    - ID Plan 
            ฯลฯ 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรค ำนวณ 
 
คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (6) 
                     (44) 

    3.2 กำรมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้ำใจ 
สนใจ ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง  
ด้ ำ นวิ ทย ำกำ ร  เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม 
กำรเมืองของไทย และนำนำชำติ 
ในปัจจุบัน 

    

    3.3 กำรไม่อำศัยวิชำชีพแสวงหำ 
ผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้อง 

    

    2.4 กำรมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของผู้เรียน 

    

   3.5 กำรให้ควำมส ำคัญต่อกำร 
เข้ำร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครูอย่ำงสม่ ำเสมอ 

    

    3.6 รัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริกำรผู้เรียน 
ทุกคน ด้วยควำมเสมอภำค 

    

    3.7 กำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ี 
ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหำร  
เพื่อนร่วมงำน ผู้ปกครอง และชุมชน 

    

    3.8 กำรไม่ปฏิบัติตนท่ีส่งผลเชิงลบ 
ต่อกำยและใจของผู้เรียน 

    

    3.9 กำรท ำงำนกับผู้อื่นได้โดยยึด
หลักควำมสำมัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

    

    3.10 กำรใช้ควำมรู้สำมำรถท่ีมีอยู่ 
น ำให้ เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในทำง
พัฒนำให้กับผู้เรียน โรงเรียนหรือชุมชน
ในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง (ด้ำนกำรอนุรักษ์
ศิ ล ป วั ฒน ธ ร รม  ภู มิ ปั ญ ญ ำ  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม) 

    

    3.11 กำรยึดมั่นในกำรปกครอง 
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 3 (3.1–3.11) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

4. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (6 คะแนน) 
    4.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

    ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก เ อ ก ส ำ ร 
หลักฐำน แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
    - รำยงำนตนเอง 
    - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
            ฯลฯ 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 
 
 
 
 

สูตรค ำนวณ 
 
คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (6) 
                     (20) 

    4.2 มีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับกำร
จัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน 
 
 
 

    

    4.3 มีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยอื่น 
 
 
 

    

    4.4 มีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับกำร
ด ำรงชีวิตของตนเอง 
 
 
 

    

   4.5 เป็นแบบอย่ำงในกำรน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภำรกิจต่ำงๆ หรือกำร
ด ำรงชีวิตของตน 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 4 (4.1–4.5) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

5. จิตวิญญาณความเป็นครู 
(8 คะแนน) 
    5.1 กำรเข้ำสอนตรงเวลำและ 
สอนเต็มเวลำ 
 

    ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก เ อ ก ส ำ ร 
หลักฐำน แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
    - รำยงำนตนเอง 
    - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
            ฯลฯ 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 
 
 
 
 

สูตรค ำนวณ 
 
คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (8) 
                     (28) 

    5.2 กำรตระหนักในควำมรู้และ
ทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆ ให้กับ
ผู้เรียน 
 
 

    

    5.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคเป็น
ธรรมกับผู้เรียนทุกคน 
 
 

    

    5.4 กำรรู้จักให้อภัย ปรำศจำกอคติ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
ประสบควำมส ำเร็จ ตำมศักยภำพ 
ควำมสนใจ หรือควำมตั้งใจ 
 

    

   5.5 กำรเป็นที่พึ่งให้กับผู้ เรียนได้
ตลอดเวลำ 
 
 

    

    5.6 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใฝ่รู้ 
ค้นหำ สร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอด ปลูกฝังและ
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีของผู้เรียน 
 
 

    

    5.7 กำรทุ่มเทเสียสละในกำรจัดกำร
เรียนให้กับผู้เรียน 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 5 (5.1–5.7) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

6.  จิ ตส า นึกความรับ ผิดชอบใน
วิชาชีพครู (8 คะแนน) 
    6.1 กำรมีเจตคติเชิงบวกกับวิชำชีพ
ครู 
 
 
 

    ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก เ อ ก ส ำ ร 
หลักฐำน แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
    - รำยงำนตนเอง 
    - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
            ฯลฯ 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 

สูตรค ำนวณ 
 
คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (8) 
                     (20) 

    6 . 2  ก ำ ร มุ่ ง มั่ น  ทุ่ ม เ ท ใน ก ำ ร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำวิชำชีพและสังคมยอมรับ 
 
 
 
 

    

    6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในกำรรักษำ
ภำพลักษณ์ในวิชำชีพ 
 
 
 
 

    

    6.4 กำรปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วม
วิชำชีพประพฤติปฏิบัติในทำงที่จะเกิด
ภำพลักษณ์เชิงลบต่อวิชำชีพ 
 
 
 

    

   6.5 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใฝ่รู้ 
ค้นหำสร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอด ปลูกฝังและ
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีของเพื่อนร่วมงำน 
และสังคม 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 6 (6.1–6.5) คะแนน 
รวมคะแนนการประเมิน ด้านการปฏิบัติตน ข้อ 1 – 6 (40 คะแนน)                                          คะแนน 
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ด้านการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

1. การจัดการเรียนการสอน 
(24 คะแนน) 
    1.1 กำรน ำผลกำรวิเครำะห์หลักสูตร
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัด หรือผล
กำรเรียนรู้ มำใช้ในกำรจัดท ำรำยวิชำและ
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

    ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    หลักสูตร กลุ่มสำระ 
    กำรเรียนรู้/รำยวิชำที่สอน 
    หน่วยกำรเรียนรู้ของ    
    รำยวิชำที่สอน 
    กำรน ำสื่อ นวัตกรรม 
    เทคโนโลยีกำรจัดกำร    
    เรียนรู้ เทคโนโลยีทำง 
    กำรศึกษำ และแหล่ง   
    เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ  
    ผู้เรียน 
    เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวัด 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 
 
 
 
 

สูตรค ำนวณ 
 

   คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (24) 
                         (24) 

    1.2 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน มี
ควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ ำวิชำ 
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่ส ำคัญตำมหลักสูตร 
 

    

    1 .3  กำรจั ดกิ จกรรมกำร เ รี ยนรู้ 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร เ รี ย น รู้  ด้ ว ย วิ ธี ก ำ ร ที่
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

    

    1.4 กำรเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 
 

    

   1.5 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ด้วยวิธีที่หลำกหลำย เหมำะสม และ
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด และจุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
 

    

    1.6 คุณภำพผู้เรียน ได้แก่ 
          1) ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำร 
              ของผู้เรียน 
          2) คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
              ของผู้เรียน 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 1 (1.1–1.6) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(12 คะแนน) 
    2.1 กำรจัดบรรยำกำศท่ีส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ กระบวนกำรคิด ทักษะชีวิต 
และพัฒนำผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    สภำพห้องเรียน 
    ป้ำยแสดงนิทรรศกำร    
    ป้ำยนิเทศ ป้ำยแสดงผลงำน  
    ผู้เรียน สื่อ อุปกรณ์อื่นๆ 
    โครงกำร/กิจกรรม 
    แก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียน 
    เอกสำร หลักฐำน 
    แสดงผลกำรด ำเนินกำร 
    ตำมระบบดูแลช่วยเหลือ  
    นักเรียน 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 

 
สูตรค ำนวณ 

 
   คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (24) 
                         (24) 

    2.2 กำรด ำเนินกำรตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน โดยศึกษำและรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

    

    2.3 กำรอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ และค่ำนิยมที่ดีงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 2 (2.1–2.3) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

3. การพัฒนาตนเอง (8 คะแนน) 
    3.1 กำรพัฒนำตนเองเพื่อให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    แผนพัฒนำตนเอง 
    ใบรับรองกำรผ่ำนกำรทดสอบ    
    ควำมรู้จำกสถำบันวิชำกำร 
    วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ใบรับรอง 
    /โล่/รำงวัล หลักฐำนกำรศึกษำต่อ 
     หนังสือเชิญ ค ำสั่ง 
     หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
     เอกสำรหลักฐำน แสดงกำรมี    
     ส่วนร่วมและกำรแลกเปลี่ยน  
     เรียนรู้ ในชุมชนกำรเรียนรู้ 
     ทำงวิชำชีพ 
    เอกสำรหลักฐำนกำรน ำ 
    นวัตกรรมมำจัดกำรเรียนรู้ 
    เอกสำรหลักฐำน 
    แสดงกำรสร้ำงเครือข่ำย 
    ชุมชนกำรเรียนรู้ 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 

สูตรค ำนวณ 
 
   คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (8) 
                         (8) 

    3.2 กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 3 (3.1–3.2) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

4. การท างานเป็นทีม (4 คะแนน) 
    4.1 หลักกำรท ำงำนเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    สื่อ อุปกรณ์ 
    ป้ำยแสดงนิทรรศกำร  
    ป้ำยนิเทศ ป้ำยแสดงผลงำน 
    ของผู้เรียน หรือสถำนศึกษำ 
    โครงกำร/กิจกรรม    
     เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
     เอกสำร หลักฐำน 
     แสดงผลกำรท ำงำนเป็นทีม 
    วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ใบรับรอง 
    /โล่/รำงวัล หลักฐำนกำรศึกษำต่อ 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 

สูตรค ำนวณ 
 
   คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (8) 
                         (8) 

    4.2 กำรพัฒนำทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 4 (4.1–4.2) คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงาน 
ของสถานศึกษา (8 คะแนน) 
    มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำระงำนของ
สถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปหรือ
งำนงำนบริหำรวิชำกำร หรืองำนกิจกำร
นักเรียน หรืองำนบริหำรงบประมำณหรือ
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีส่วน
ร่วมปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำย  
ได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    เอกสำรหลักฐำน 
    แสดงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
    ตำมภำรกิจบริหำรงำนของ 
    สถำนศึกษำ หรืองำนท่ีได้รับ 
    มอบหมำย 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 

สูตรค ำนวณ 
 
   คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (8) 
                         (8) 

คะแนนการประเมิน ข้อ 5 คะแนน 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
(4 คะแนน) 
    สำมำรถใช้ภำษำและเทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
    สัมภำษณ์ สนทนำ 
    ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
    ผู้บังคับบัญชำ/  
    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
    เอกสำรหลักฐำน สื่อ  
    ที่แสดงถึงกำรใช้ภำษำและ 
    เทคโนโลยี 
    ผลที่เกิดจำกกำรใช้ภำษำและ   
    เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภำพ   
    ผู้เรียน 
    เอกสำรหลักฐำนอื่นที่   
    เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
    ....................................... 
    ....................................... 
 

สูตรค ำนวณ 
 
   คะแนน =  (ผลกำรประเมิน) X (4) 
                         (4) 

คะแนนการประเมิน ข้อ 6 คะแนน 
รวมคะแนนการประเมิน ด้านการปฏิบัติงาน ข้อ 1-6 (60 คะแนน)                                           คะแนน 
 
 
                                                       ลงชื่อ.......................................................กรรมกำรผู้ประเมิน  
                                                             (.......................................................)  
                                                  ต ำแหน่ง..........................................................  
                                                  วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ....................  
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บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 

ครั้งที่..................วันที่................................................... 
 
1. ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. ........... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ......... 
 

 2. จุดเด่น 
........................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ............................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 

3. จุดที่ควรพัฒนำ 
........................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... .......................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 
                                                       ลงชื่อ.......................................................กรรมกำรผู้ประเมิน  
                                                             (.......................................................)  
                                                  ต ำแหน่ง..........................................................  
                                                  วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ....................  
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แบบสรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ ..............วันที่....................................................... 

 
ชื่อผู้รับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................สกุล..............................................  
สถำนศึกษำ.................................................................................สังกัด............................. ............................... 
 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 ด้านการปฏิบัติตน 
 1.1 วินัยและกำรรักษำวินัย 6     
 1.2 คุณธรรม จริยธรรม 6     
 1.3 จรรยำบรรณวิชำชีพ 6     
 1.4 กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
6     

 1.5 จิตวิญญำณควำมเป็นครู 6     
 1.6 จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในวิชำชีพครู 6     
 รวม 40     
2 ด้านการปฏิบัติงาน      
 2.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 24     
 2.2 กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 12     
 2.3 กำรพัฒนำตนเอง 8     
 2.4 กำรท ำงำนเป็นทีม 4     
 2.5 งำนกิจกรรมตำมภำรกิจบริหำรของ 

สถำนศึกษำ 
8     

 2.6 กำรใช้ภำษำและเทคโนโลยี 4     
 รวม 60     
รวมผลการประเมิน 100   
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน 
 
          ผ่ำน           ไม่ผ่ำน 
 
(ลงช่ือ).............................ประธำนกรรมกำร   (ลงช่ือ).............................กรรมกำร   (ลงช่ือ).............................กรรมกำร
(.................................................)        (.................................................)     (.................................................) 
ต ำแหน่ง.....................................        ต ำแหน่ง.....................................       ต ำแหน่ง..................................... 
วันท่ี.......เดือน...............พ.ศ. .......        วันท่ี.......เดือน...............พ.ศ. .......     วันท่ี.......เดือน...............พ.ศ. ....... 
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สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ในการประเมิน ครั้งที่...............วันที่............................................... 

 
1. ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
2. จุดเด่น 

........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... ...................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
3. จุดที่ควรพัฒนำ 

........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ ......................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. ....................................... 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
๑. นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
๒. นายสุระพล สอนเสนา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
๓. นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 
คณะท ำงำน 
๑. นายจีรมิตร  แสงเดือน  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ผู้อ านวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวนิชา ทองอยู่   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
๔. นางจิรวรรณ  โสภา    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๕. นางเบญจลักษณ์  นะสี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๖. นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๗. นายคีระคิน  ค าหนองไผ่  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 
ออกแบบปกและกรำฟฟิก 
๑. นางธิติมน ค าม ี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๒. นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๓. นายคีระคิน  ค าหนองไผ่  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 













































































































































































 

นโยบาย 

ดา้นการสรา้งทางกา้วหนา้ในสายอาชีพ 



การดำเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  

ผู้ขอรับการประเมินยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา 
และส่งถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

(สรุปคำขอทุกสิ้นเดือน) 

นำเสนอ กศจ. เพื่อ 
อนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

(เสนอวาระภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน) 

ดำเนินการประเมิน 
(ดำเนินการประเมินภายใน 15 วันทำการ) 

เสนอ กศจ. อนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติแต่งตัง้ 

กศจ.ออกคำสั่งแต่งตั้ง 



















































































 

นโยบาย 

ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 



การพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีนโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศในการ
ท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่ างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ
การใช้ชีวิตส่วนตัว และจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ได้แก่  

1. การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการจัดสวนหย่อมภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น การให้บริการ One Stop Service มีอุปกรณ์การท างาน 
ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคน และมีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการที่เพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีเครื่องใช้และเครื่องดื่มให้บริการฟรี  

 



 

นโยบาย 

ดา้นการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 



การด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งว่าง ภายหลัง
จากการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการ
วิชาเอกที่ขาดแคลนและต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

น าเสนอ อกศจ./กศจ. เพื่อพิจารณา 

กศจ.ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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โรงเรียน.................................................................                  ประเภทโรงเรียน...................................

ศูนย์เครือขา่ย.........................................        อ าเภอ....................................................................

ล าดบัที่ กลุ่มสาระการเรียนรู/้ทาง/วิชาเอก หมายเหตุ

ค าชี้แจง

1. เรียงล าดับตามความต้องการจากมากไปหาน้อย  โดยค านึงถึงความขาดแคลนของโรงเรียนและมาตรฐานวิชาเอกที่

   สพฐ.ก าหนด ได้แก่ ประถมศึกษา  ปฐมวัย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์

2. หากวิชาเอกใดทีโ่รงเรียนมีความต้องการมากกว่า 1 ให้ระบุในหมายเหตุ 

3. กรณีทีเ่ป็น ร.ร.ขยายโอกาส หรือ ร.ร.ประถมศึกษาทีม่ีนักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไปสามารถก าหนดวิชาเอกเพิม่ได้ เช่น 

   คอมฯ พละ สุขศึกษา ศิลปะ ดนตรี (ไทย/สากล/ศึกษา) นาฏศิลป์ ดุริยาง เกษตร คหกรรม และ เทคโนโลยีฯ เป็นต้น

4. สพป.ขก.5 จะใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ข้าราชการครูฯ ในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

    เพือ่ทดแทนต าแหน่งว่างของโรงเรียนทุกกรณี เช่น เกษียณอายุราชการ ลาออก เสียชีวิต และการย้าย

5. ขอให้ ผอ.ร.ร. หรือ รก. ลงนามรับรองขอ้มลูเพ่ือยืนยันความถูกตอ้ง 

6. รายงานข้อมูลให้ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ภายในวันที ่15 มถุินายน 2565

แบบส ารวจกลุม่สาระการเรียนรู/้ทาง/วิชาเอก ที่โรงเรียนขาดแคลนและมีความต้องการจ าเป็น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง 
 

……………….......………………. 
(...................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.......................... 
วัน/เดือน/ปี  ............. เบอร์โทรศัพท.์......... 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1

โรงเรียน.................................................................                  ประเภทโรงเรียน...................................
ศูนย์เครือขา่ย........................................................       อ าเภอ....................................................................

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิชาทีส่อน ชั้นทีส่อน หมายเหตุ

ค าชี้แจง                                                                                                                
1. ต าแหน่งทีต้่องการส ารวจ ได้แก่ ผอ.ร.ร./  รอง ผอ.ร.ร. /  ครู (ครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2  คศ.3  คศ.4) /พนักงานราชการ

   /ครูอัตราจ้าง/บุคลากรวิทย-์คณิต/ครูผู้ทรงคุณค่า ในกรณีทีม่ีครูอัตราจ้างทีจ่้างด้วยเงินของโรงเรียนให้ระบุไว้ทีห่มายเหตุ
2. ธุรการโรงเรียน/พนักงานราชการ-ครูพีเ่ล้ียง/พีเ่ล้ียงเด็กพิการ ไม่ต้องส ารวจ

3. ถ้าเป็นครูประจ าชั้นทีต้่องสอนทุกวิชาให้ระบุวิชาทีส่อนเป็นปฐมวัย หรือ ประถมศึกษา ขึ้นอยู่กับช่วงชั้นทีส่อน
4. ในกรณีทีส่อนหลายวิชา หรือสอนเป็นคาบเรียนในระดับ ป.4 - ป.6 หรือ ม.1 - ม.3 ให้เลือกวิชาทีส่อนมากทีสุ่ด
5. ขอให้ ผอ.ร.ร. หรือ รก. ลงนามรับรองข้อมูลเพือ่ยืนยันความถูกต้อง รายงานขอ้มลูภายในวันที ่15 มถุินายน 2565

แบบส ารวจขอ้มลูการสอนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง 
 
 
 

……………….......………………. 
(...................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
............................................. 
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1 2 3 4 5 6 7 7 - 8 ขึ้นไป

< 20    คน 1 ประถม

21 – 40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย

41 – 60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต

61 – 80 คน 4 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ

81 – 100 คน 5 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม

101 – 120 คน 6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์

หมายเหต ุ1.สาขาวิชาเอกของอัตราท่ี 2 (ปฐมวัย) หากจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้ก าหนดสาขาวิชาเอกในล าดับถัดไปตามตารางนี้ มาก าหนดเป็นสาขาวิชาเอก

              (ยกเว้นสถานศึกษาท่ีจัดรวมช้ัน ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด หากรวมชั้นแล้ว จ านวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถก าหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้)

            2.สาขาวิชาเอกเพิม่เติม สามารถก าหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา  เช่น พลศึกษา, ศิลปะ, ดนตรี เป็นต้น

              โดยจะต้องก าหนดจ านวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจ านวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก าหนด

สาขาวิชาเอกของครูผู้สอน ตามที ่สพฐ.ก าหนด (อัตราที)่

ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

จ านวนนักเรียน

ก่อนประถม - ป.6

ค านวณตาม

เกณฑ์ ก.ค.ศ.

ประถม ปฐมวัย ไทย

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย

นักเรียนรวม 121  ขึ้นไป

เพิม่เติม

คณิต อังกฤษ

จ านวนครูตาม

เกณฑ์ ก.ค.ศ.

สังคม วิทยาศาสตร์ไทย

คณิต อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์







สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1

กลุ่มวิชา/ทาง จ านวน เรียกบรรจุ คงเหลือ
สาขาวิชาเอก ผู้ขึ้นบัญชี จากล าดบัที่ ขึ้นบัญชี

ถึงล าดบัที่
1 คณิตศาสตร์ 128 1-99 29
2 ภาษาไทย 42 1-42 0 หมดบัญชี
3 ภาษาอังกฤษ 124 1-61 63
4 ภาษาญีปุ่น่ 10 1 9
5 วิทยาศาสตร์ 108 1-38 70
6 เคมี 57 1-7,12,15 48
7 ดนตรีศึกษา 1 0 หมดบัญชี
8 ดนตรีสากล 4 0 หมดบัญชี
9 นาฏศิลป์ 1 0 หมดบัญชี
10 ประถมศึกษา 3 0 หมดบัญชี
11 ปฐมวัย 5 0 หมดบัญชี
 รวม 483  219  

แบบรายงานขอ้มลูการบรรจุและแตง่ตั้งผู้สอบแขง่ขนัได ้ตามประกาศขึ้นบัญชผีู้สอบแขง่ขนัได้
ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที ่ 29  เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2563

ขอ้มลู ณ วันที ่19 มนีาคม 2564

ที่ หมายเหตุ



 

นโยบาย 

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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นโยบาย 

ดา้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรกัษาวินยั 



การส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย โดยสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้รับบริการ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง พึ่งตนเอง 
ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ ประหยัด เก็บออม รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การด ารงตน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ท างานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 
ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ ให้ความเป็นธรรมละให้บริการแก่ผู้มา 
ติดต่อด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ บุคคล
ทั่วไป ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด การให้ข้ อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ 
 ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การด าเนินการโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีคุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ชื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 


	
	นำส่งแจ้งย้ายโรงเรียน
	คำร้องขอย้าย
	หนังสือนำส่ง
	ว
	ว
	Untitled
	Binder1


	คำร้องขอย้ายครู
	ว
	Untitled
	Binder1





	คู่มือการปฎิบัติงานการย้ายครูผู้สอน
	ว
	Untitled
	Binder1

	ปก
	ว
	Untitled
	Binder1



	คู่มือการปฎิบัติงานการย้ายครูผู้สอน
	ว
	Untitled
	Binder1

	ปก
	ว
	Untitled
	Binder1







