
 
 
  

คู่มือการปฏิบัติงาน 

     การเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม  
       ต าแหน่งครผููช่้วย  
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กลุ่มงานสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 



 

  ค ำน ำ 
  คู่มือการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย “เส้นทางครูคุณภาพ” ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยด าเนินการในรูปแบบผสมผสาน และบูรณาการอย่างหลากหลายที่มุ่งเน้น
ลดภาระงานของสถานศึกษาและผู้รับการประเมิน  

   คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ เกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินการและบทบาทผู้เกี่ยวข้องให้การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย ในระยะเวลา 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด อันจะส่งผลให้การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 หวังเป็น 
อย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ส าหรับผู้รับการประเมิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามวัตถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

                   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
   
   



 
 
 

สารบัญ 
 

                หน้า 
 

   ตอนที่ ๑  หลักการและแนวคิด        ๑ 

  ตอนที 2  แนวทางการประเมินครูผู้ช่วยตามรูปแบบ “เส้นทางครูคุณภาพ”   ๓ 

   ตอนที่ 3   ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน        ๗ 

  ภาคผนวก 

      รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้ช่วย     10  

      แบบบันทึกการประเมิน        28 

      คณะผู้จัดท า         46 

        
 

   
   



 
 

 
 
 
 
 
  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย เป็นการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เป็นการพัฒนาในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและมีการประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยกําหนดให้มีการประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทุก ๖ เดือนรวม ๔ ครั้งเป็นเวลา ๒ ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ   และคุณลักษณะที่เหมาะสม ในหน้าทีที่รับผิดชอบ 
ตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. กําหนด และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคน
ก่อนและตามด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปอย่างมีระบบ  
ได้มาตรฐานและบรรลุตามความมุ่งหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงกําหนดวิธีการประเมินภายใต้ชื่อ เส้นทางครูคุณภาพ 
ขึ้นโดยเชื่อว่า ครูสอนดีที่มีคุณภาพ ต้องมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเต็มที่เต็มเวลา สามารถนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินต้องไม่เพ่ิมภาระงาน
คร ูลดการใช้กระดาษหรือวัสดุสิ้นเปลือง บูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานสู่การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 
 
 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเต็มที่เต็มเวลา 
 ๒) เพ่ือลดภาระงานของครผูู้ช่วยที่นอกเหนือจากงานสอน 
 ๓) เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณการประเมินครูผู้ช่วย 
          ๔) เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยสามารถพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องมีผลงานเชิงประจักษ์และมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ๕) เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทันสมัย 
  
 
 

      ๓.๑ ขอบข่ายด้านระยะเวลาของการประเมิน 
  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจะดําเนินการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุก
หกเดือน รวม 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี โดยดําเนินการดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 เมื่อครบ 6 เดือนแรก ของปีที่ 1 ประเมินแบบ Onsite 
  ครั้งที่ 2 เมื่อครบ 6 เดือนหลัง ของปีที่ 1 ประเมินแบบออนไลน์ (Online) 
  ครั้งที่ 3 เมื่อครบ 6 เดือนแรก ของปีที่ 2 โประเมินแบบออนไลน์ (Online) 
  ครั้งที่ 4 เมื่อครบ 6 เดือนหลัง ของปีที่ 2 ประเมินแบบ Onsite 

ตอนที่ ๑ 
หลักการและแนวคิด 

 

๑. หลักการ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

๓. ขอบข่ายเวลา เนื้อหา และเกณฑ์การประเมิน 
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๓.๒ ขอบข่ายด้านเนื้อหาของการประเมิน 
สํานักงาน ก.ค.ก.ศ. กําหนดหลักสูตรการและแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ๒ ด้าน ดังนี้ 
      ๓.2.๑ ด้านการปฏิบัติตน (40 คะแนน) ประกอบด้วย 
   1) วินัยและการรักษาวินัย (6 คะแนน) 
   2) คุณธรรม จริยธรรม (6 คะแนน) 
   3) จรรยาบรรณวิชาชีพ (6 คะแนน) 
   4) การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6 คะแนน) 
   5) จิตวิญญาณความเป็นครู (8 คะแนน) 
   6) จิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (8 คะแนน) 
      ๓.2.๒ ด้านการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) ประกอบด้วย 
   1) การจัดการเรียนการสอน (24 คะแนน) 
   2) การบริหารจัดการชั้นเรียน (12 คะแนน) 
   3) การพัฒนาตนเอง (8 คะแนน) 
   4) การทํางานเป็นทีม ( 4 คะแนน) 
   5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (8 คะแนน) 
   6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (4 คะแนน) 
  ๓.๓ ขอบข่ายด้านเกณฑ์การประเมิน 
   ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง เข้มต้องมีผลการประเมินจาก
กรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้  
    ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
    ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  
    ครั้งที ่3 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70  
    ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70  
 
 
 

       กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา คือครูผู้ช่วยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563) เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
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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” 
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 จำกแผนภำพ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย “เส้นทางครู
คุณภาพ”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรประเมิน 
จ ำนวน ๔ ครั้งไว้  ๒ วิธี ดังนี้ 
 
 
 

 
๑.๑.๑ ขั้นตอนวิธีการด าเนินการประเมิน 

1) ด าเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ และ ๔  
2) ผู้ประเมินประเมิน ณ สถานศึกษา (Onsite ) ทีผู่้รับการประเมินได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  
3) ผู้ประเมินประเมินตำมสภำพจริงด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำยตำมบริบทของ

สถำนศึกษำ โดยไม่เพ่ิมภำระงำนครูหรือเอกสำร 

4) ผู้รับการประเมินน าเสนอผลงานตามรายการประเมินในห้องหรือนอกห้องเรียนตามความ
เหมาะสม  

5) ผู้ประเมินศึกษำข้อมูลโดยกำรสอบถำมผู้เกี่ยวข้อง  ตรวจเอกสำรหลักฐำนร่องรอย
หลักฐำนกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนตำมแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

6) ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดในกำรพัฒนำตนและพัฒนำงำน 
๑.๑.๒ ขอบข่ายเนื้อหาการน าเสนอ 

๑) รายงานผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตำมแบบประเมิน 
                   ๒) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริงในชั้นเรียน 
 
 

 
๑.๒.๑  ขั้นตอนและวิธีด าเนินการประเมิน 

                     ๑.๒.๑.๑  ด าเนินการประเมิน ครั้งที่ ๒ และ ๔  
                     ๑.๒.๑.๒  ด าเนินการประเมิน ผ่านระบบ Online ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

                          ๑) ผู้รับกำรประเมินจัดท าช่องทางในการน าเสนอผลงาน   
เช่น  Google site, Facebook, Blog ฯลฯ 

                         ๒) ผู้รับกำรประเมินและผู้ประเมินก ำหนดช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสาร เช่น Line, 
Messenger, True Vroom, Zoom, Google Meet ฯลฯ 

 
 
 
 
 

๑.๑ การประเมินแบบ  Onsite  

    ๑.๒ การประเมินแบบ online 
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                           3) ผู้รับกำรประเมินน ำเสนอผลงำนตำมรำยกำรประเมินที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ผ่ำน
ช่องทำงกำรน ำเสนอที่ก ำหนดดังข้อ ๒.1) อย่ำงต่อเนื่อง 

                    4) ผู้รับกำรประเมินส่ง link ช่องทำงกำรน ำเสนอผลงำนไปยังกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเพ่ือ
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและส่งไปยังกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมูลกำรประเมินแบบ Online ผ่ำนเว็บไซต์ www.kkn5.go.th   
                           ๕) ผู้ประเมินติดต่อสื่อสำรกับผู้รับกำรประเมินตำมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่ก ำหนดใน
ข้อ 2.๒) และประเมินผลงำนโดยใช้ฐำนข้อมูล ผ่ำนเว็บไซต์ www.kkn5.go.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒.๑.๓  สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์ 
 

ภาพสรุปขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วยแบบ online  เส้นทางครูคุณภาพ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkn5.go.th/
http://www.kkn5.go.th/
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 ๑.๒.๒ ขอบข่ายเนื้อหาการน าเสนอผลงาน 
  ๑) รายงานผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละครั้งด้วยวิธีที่หลากหลายเช่น 
จดหมายข่าว พาเวอร์พอยท์ คลิปวิดีโอ รูปภาพหรือเอกสารอื่นๆ เป็นต้น 

๒) น าเสนอแผนการสอนและ clip การสอนความยาว ๑๕ นาท ี ๓ เดือน/ครั้ง 
 
 
 

 

เพ่ือเป็นการบูรณาการการด าเนินการพัฒนาครูให้เชื่อมโยงกันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีแนวทางในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยเน้นให้ครูมี
การวางแผนการท างานตั้งแต่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปสู่การ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและประโยชน์ต่างๆ
ในระหว่างด ารงต าแหน่ง  เช่น การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น ซ่ึง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็น
ผู้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีคุณภาพ จากการปฏิบัติงานจริง ท าให้มีผลงานเป็นที่ 
ประจักษ์และยั่งยืนอันจะส่งต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงให้ความส าคัญกับประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

 
 
 
 
 
 

๒. เส้นทางครูคุณภาพกับการมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
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การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
  

๑.๑ ระดับเขตพื้นที่ 
๑) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมิน “เส้นทำงครูคุณภำพ” 

๒) ประชุมชี้แจงและอบรมผู้เกี่ยวข้องให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงประเมิน“เส้นทำงครูคุณภำพ” 

๓) คัดเลือกผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้ช่วย 

๔) มอบเกียรติบัตรส ำหรับครูผู้ช่วยที่ได้รับกำรคัดเลือกผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
๕) เผยแพร่ผลงำน(Best Practice)ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 

๑.๒ ระดับสถานศึกษา 

๑) โรงเรียนแจ้งหนังสือไปยังเขตพ้ืนที่เพ่ือขอรับกำรประเมินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (๔ ครั้ง) 
๒) ด ำเนินกำรประเมินตำมก ำหนดกำรและวิธีกำรประเมินที่เขตพ้ืนที่ก ำหนด  
๓) สรุปผลกำรประเมินส่งเขตพ้ืนที่ทุกครั้ง 

 
 
 

 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  
 
 

บทที่ ๓ 
ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

2. หลักเกณฑ์ 
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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  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
   
   ภาคผนวก 



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

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

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 
 




