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การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

............................. 
1. ข้อมูลครูผู้ช่วยที่ต้องรับการประเมิน 

  นางสาวกฤติกา  ทิมแสน วิชาเอก คณิตศาสตร์   บรรจุ  25 พฤศจิกายน 2562  ครบ 2 ปี                               
  25 พฤศจิกายน 2564   
 

2. คณะกรรมการประเมิน  สำหรับ 
 นางสาวกฤติกา  ทิมแสน  1. นายใจ      ยอดดำเนิน        ประธาน 
     2. นายสิโรตม์   คงสุบรรณ์        กรรมการ 
     3. นางคนิตษา    ขาวสะอาด              กรรมการและเลขานุการ 
 
 

      3.  กำหนดวันประเมิน 
 
 

คร้ังที่ 1 คร้ังที ่2 คร้ังที่ 3 คร้ังที ่4 
25 พ.ค. 2563 25 พ.ย. 2563 25 พ.ค. 2564 25 พ.ย. 2564 

 
4. ข้อตกลงร่วมกัน 

1. โรงเรียนออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและพี่เล้ียง 
2. ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินและครูผู้ช่วย 
3. ให้ครูผู้ช่วยส่งเอกสารผลงานเพื่อรับการประเมินกอ่นกำหนดการประเมิน 1 สัปดาห์ 
4. หลังการประเมินแต่ละครั้งให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงและช้ีแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
5. รายงานผลการประเมินต่อ สพม.38 ในแต่ละครั้งท่ีประเมิน 

 

5. มอบหมายให้  
1. นายอิสรพงษ์  ใจคนอง เป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเลขานุการในการประเมิน 
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจยอด เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเลขานุการในการประเมิน 
 

 

6. เอกสารประกอบการประเมิน 
1. คู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย  (สำหรับครูผู้ช่วยศึกษา

รายละเอียด) 
2. แบบประเมิน หมวดท่ี 1 การปฏิบัติตน   หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน และแบบบันทึกข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา (สำหรับผู้ประเมิน) 
3. แบบสรุปผลการประเมิน และแบบสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
4. แฟ้มเอกสารของผู้รับการประเมิน 
 

 
 
 
 



การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

............................. 
1. ข้อมูลครูผู้ช่วยที่ต้องรับการประเมิน 

  นายศักรินทร์  สืบสอน            วิชาเอก ศิลปะ     บรรจุ  25 พฤศจิกายน 2562    ครบ 2 ปี                               
  25 พฤศจิกายน 2564   
 

2. คณะกรรมการประเมิน  สำหรับ 
 นายศักรินทร์  สืบสอน  1. นายใจ      ยอดดำเนิน        ประธาน 
     2. นายสิโรตม์   คงสุบรรณ์        กรรมการ  
     3. นางสาวนงลักษณ์   ด่านตระกูล        กรรมการและเลขานุการ 
 
 

      3.  กำหนดวันประเมิน 
 
 

คร้ังที่ 1 คร้ังที ่2 คร้ังที่ 3 คร้ังที ่4 
25 พ.ค. 2563 25 พ.ย. 2563 25 พ.ค. 2564 25 พ.ย. 2564 

 
4. ข้อตกลงร่วมกัน 

1 .โรงเรียนออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิและพี่เล้ียง 
2. ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมนิและครูผู้ช่วย 
3. ให้ครูผู้ช่วยส่งเอกสารผลงานเพื่อรับการประเมินก่อนกำหนดการประเมิน 1 สัปดาห์ 
4. หลังการประเมินแต่ละครั้งให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงและช้ีแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
5. รายงานผลการประเมินต่อ สพม.38 ในแต่ละครั้งท่ีประเมิน 

 

5. มอบหมายให้  
1. นายอิสรพงษ์  ใจคนอง           เป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเลขานุการในการประเมิน 
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจยอด เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเลขานุการในการประเมิน 
 

 

6. เอกสารประกอบการประเมิน 
   1. คู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย  (สำหรับครูผู้ช่วยศึกษา 
      รายละเอียด) 
   2. แบบประเมิน หมวดท่ี 1 การปฏิบัติตน   หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน และแบบบันทึกข้อสังเกต    
      ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา (สำหรับผู้ประเมิน) 
   3. แบบสรุปผลการประเมิน และแบบสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
   4. แฟ้มเอกสารของผู้รับการประเมิน 

 
 

 
 
 



การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

............................. 
1. ข้อมูลครูผู้ช่วยที่ต้องรับการประเมิน 

  นายฤชากร  เพ็งสว่าง          วิชาเอก สังคมศึกษา     บรรจุ  25 พฤศจิกายน 2562    ครบ 2 ปี                               
  25 พฤศจิกายน 2564   
 

2. คณะกรรมการประเมิน  สำหรับ 
 นายฤชากร  เพ็งสว่าง  1. นายใจ      ยอดดำเนิน        ประธาน 
     2. นายสิโรตม์   คงสุบรรณ์        กรรมการ 
     3. นางกาญจนา        เพ็งสิน              กรรมการและเลขานุการ 
 
 

      3.  กำหนดวันประเมิน 
 
 

คร้ังที่ 1 คร้ังที ่2 คร้ังที่ 3 คร้ังที ่4 
25 พ.ค. 2563 25 พ.ย. 2563 25 พ.ค. 2564 25 พ.ย. 2564 

 
4. ข้อตกลงร่วมกัน 

1 .โรงเรียนออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิและพี่เล้ียง 
2. ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมนิและครูผู้ช่วย 
3. ให้ครูผู้ช่วยส่งเอกสารผลงานเพื่อรับการประเมินก่อนกำหนดการประเมิน 1 สัปดาห์ 
4. หลังการประเมินแต่ละครั้งให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงและช้ีแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
5. รายงานผลการประเมินต่อ สพม.38 ในแต่ละครั้งท่ีประเมิน 

 

5. มอบหมายให้  
1. นายอิสรพงษ์  ใจคนอง           เป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเลขานุการในการประเมิน 
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจยอด เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเลขานุการในการประเมิน 
 

 

6. เอกสารประกอบการประเมิน 
   1. คู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย  (สำหรับครูผู้ช่วยศึกษา 
      รายละเอียด) 
   2. แบบประเมิน หมวดท่ี 1 การปฏิบัติตน   หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน และแบบบันทึกข้อสังเกต    
      ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา (สำหรับผู้ประเมิน) 
   3. แบบสรุปผลการประเมิน และแบบสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
   4. แฟ้มเอกสารของผู้รับการประเมิน 
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う.訓的「†棚n「可部先知壷細孔38畠南舘の我利誹生前

5.洲a踊洲「抗諸

1・削前脚醐印刷　竜血描靖晶羅恒細里m轟n「罰点講説

2・男「前納調棚卸　　品約品壷「轟羅晶細墨m轟n「抽諦

6.的鯛「討群naUnl拙鴇もま血

1・締n「訓話棚つ「洲学制圃諸肌「0肌網棚n胴高調閑

(計諦朋諸壷諸∩地nT柑a論醐)

2・謝剛紳輔諦孔∩…烏講調

3言もU両前脚証n「輔萌…踊れ冊璃萌「調(計朝雄由軸

鵬謝刑小川∩紬細個旬0胴朋肌理飢胴囲増刷のつ訓剛調「

4・酬い許可胴∩閏月講説鵬」もU増描①羅∩諦弼録脚若叩壷鵬堅剛師朝地「
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