
 
  

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที ่     ๓๘๓   / ๒๕๖๔ ( แก้ไข ) 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

/ลูกจ้ำงประจ ำ รอบกำรประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕) 
******************************** 

 

เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรม
สำธิต รอบกำรประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕)  เป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้  ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๙ (๔) และ ๗๒ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของค ำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง (๘๐ คะแนน) 
  ตอนที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (๖๐ คะแนน) 

๑.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๑   คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   ๑.๑.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๑.๒  นำงสำวพิทธิดำ  ปรำโมทย์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
   ๑.๑.๓  นำงสำวอุษณีษ์  อ่อนแท้  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
          ๑.๒   คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๑.๒.๑   นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๒.๒  นำงธัญญำ  สติภำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
   ๑.๒.๓  นำยทินกร  พำนจันทร์  ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
          ๑.๓   คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๑.๓.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๓.๒  นำงสำววชิรำภรณ์  สนัตวงษ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๑.๓.๓  นำงสำวมณทิพย์  เจริญรอด ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

๑.๓.๔  นำงสำวนงครำญ ค ำลัยวงษ์ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

            ๑.๔  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑.๔.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๔.๒  นำงสำวรัตยำ  ร่ำงกำยดี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 



๒ 

 
   ๑.๔.๓  นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

๑.๕   คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๑.๕.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๕.๒  ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   ๑.๕.๓  นำงสำวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

     ๑.๖   คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ๑.๖.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๖.๒  นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   ๑.๖.๓  นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

    ๑.๗   คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ๑.๗.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๗.๒  นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
   ๑.๗.๓  นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

      ๑.๘   คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๑.๘.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๑.๘.๒  นำงสำวเจนจิรำ  จันทร์เพ็ง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   ๑.๘.๓  นำงนลินพร  สมสมัย  ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  

      ๑.๙   คณะกรรมการการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๙.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

   ๑.๙.๒  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑.๙.๓  นำยศรำวุธ คำรำหวำน  หัวหน้ำงำนแนะแนว 
๑.๙.๔  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  ครงูำนแนะแนว 

๒.  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑ คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๒.๑.๑   นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

   ๒.๑.๒   นำงสำวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๑.๓   นำงสำวธนำภำ  แซ่เล้ำ  หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

    ๒.๒  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
   ๒.๒.๑   นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๒.๒   นำงสำวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๒.๓   นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  หวัหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๒ 

     ๒.๓  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
   ๒.๓.๑   นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๓.๒   นำงสำวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 



๓ 

 
   ๒.๓.๓   นำยกติิศักดิ์  โฉมวิไล  หวัหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓ 

    ๒.๔  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๒.๔.๑   นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๔.๒   นำงสำวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๔.๓   นำยวิทวัส  นิดสูงเนิน  หวัหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔ 

    ๒.๕  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
   ๒.๕.๑   นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๕.๒   นำงสำวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๕.๓   นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  หวัหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๕ 

     ๒.๖  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๒.๖.๑   นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๖.๒   นำงสำวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๒.๖.๓   นำงสำวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖ 
 

๓.  ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
      ๓.๑  คณะกรรมการการประเมิน 

   ๓.๑.๑   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   ๓.๑.๒   นำยปวิช  เรืองวรัชกุล  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

๓.๑.๓   นำงสำวพิกุลทำ  หงษ์ทอง  หัวหน้ำงำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำง             
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตอนที่ ๒ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
(๒๐ คะแนน) 

     ๑. ด้านการพัฒนาที่เสนอประเด็นท้าทายผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (๑๕ คะแนน) 
๑. นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๒. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 
๓. ครผูู้แทนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 
๔. นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      ๒. ด้านการรายงานผลส าเร็จการด าเนนิโครงการและกิจกรรม (๕ คะแนน) 
๑.  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ   

 ๒.  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว   กรรมกำร 
 ๓.  นำยทินกร  พำนจันทร์  กรรมกำร 

๔.  นำงสำวเมธำวี สุขเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 



๔ 

 
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการ
ปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๒๐ คะแนน) 

 ๑.  นำยสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     
 ๒.  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ๓.  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 ๔.  นำยปวิช  เรืองวรัชกุล   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ๕.  นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

๖.  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 มีหน้าที ่  

(๑) ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร             
ทำงกำรศึกษำ  ตำมรำยกำรประเมิน  โดยพิจำรณำจำกร่องรอยเอกสำร  และอ่ืน ๆ                

(๒) หน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  

 ให้คณะกรรมกำรทุกชุด  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภิบำลให้เกิดควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้  โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก  ตำมสภำพปฏิบัติงำนจริง เพ่ือสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจแก่ครูและบุคลำกรของโรงเรียนต่อไป 

 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๗  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                                                           
                 (นำยสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 


