
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่  39/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของข้ำรำชกำรครู  
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 

ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  จะประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ

ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ  ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำม

เป็นธรรมและสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงำน จึงด ำเนินกำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และลูกจ้ำงประจ ำ และรวบรวมข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนปี พ.ศ. 2557 ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเดือนด ำเนินกำรต่อไป  อำศัย

อ ำนำจตำมควำมมำตรำที่  39  วรรคแรก  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร  และมำตรำที่  27 (1)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรศึกษำ พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู 

1.1 นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก       ประธำนคณะกรรมกำร 
1.2 นำยโกวิท  มำตย์สำลี       รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส  รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำงสำวทิพรสย์  ระโหฐำน  กรรมกำร 
1.6 นำงสำวศำกุน   เทียนทอง  กรรมกำร 
1.7 นำงสำวอุบล  บุญชู   กรรมกำร 
1.8 นำงสำวอรทัย  จันทรังษี  กรรมกำร 
1.9 นำยณัฐสิทธิ์  ทองมหำ   กรรมกำร 
1.10 นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ  กรรมกำร 
1.11 นำงสำวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมกำร 
1.12 นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
1.13 นำงอุรำวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมกำร 
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1.14 นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  กรรมกำร 
1.15 นำงมำลิน  จันทร์แสง   กรรมกำร 
1.16 นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมกำร 
1.17 นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
1.18 นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร 
1.19 นำงสำวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมกำร 
1.20 นำยสมชำย  คงเสน่ห์   กรรมกำร 
1.21 นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมกำร 
1.22 นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ  กรรมกำร 
1.23 นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ  กรรมกำร 
1.24 นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.25 นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.26 นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้าที่ 

1.  ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู          

ครูอัตรำจ้ำง ในแต่ละกลุ่มบริหำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกลุ่มงำน ตำมแบบประเมิน

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลแจกให้ ใน

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

2.  ด ำเนินกำรประเมินระหว่ำงวันที่ 20 - 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

3.  ส่งผลกำรประเมินที่กลุ่มบริหำรตำมสังกัด ภำยในวันที่ 27  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล และกลั่นกรองของกลุ่มบริหาร 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

1. นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง  ประธำน 

2. นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร 

3. นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1. นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   ประธำน 

2. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 

3. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

1. นำยโกวิท  มำตย์สำลี   ประธำน 

2. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 

3. นำงนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

1. นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส ประธำน 

2. นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก  กรรมกำร 

3. นำยเกต ุ โพธิ์น้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ 

1. รับเอกสำรกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของข้ำรำชกำรครู  ครูอัตรำจ้ำง                 
จำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 

2. ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของข้ำรำชกำรครูทุกคน ครูอัตรำ
จ้ำงทุกคน (กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ,กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป) หัวหน้ำงำนของแต่ละ
กลุ่มงำน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้แล้วเสร็จภำยในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนำคม 
พ.ศ. 2559 

3. จัดส่งเอกสำรผลกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของข้ำรำชกำรครู          
ครูอัตรำจ้ำงส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ภำยในวันศุกร์ ที่  3  มีนำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 
12.00 น. 

4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

3. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 

ประจ าส านักงาน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

4. นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง  ประธำน 

5. นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร 

6. นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

4. นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   ประธำน 

5. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 

6. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

4. นำยโกวิท  มำตย์สำลี   ประธำน 

5. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 

6. นำงนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

4. นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส ประธำน 

5. นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก  กรรมกำร 

6. นำยเกต ุ โพธิ์น้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ 

1. รับเอกสำร ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว จำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

2. ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ของแต่ละกลุ่มงำน ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 20 – 24  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

3. จัดส่งเอกสำรผลกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง-
ชั่วครำวส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ภำยในวันศุกร์ที่  3 มีนำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 
12.00 น. 

4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

สั่ง  ณ  วันที่  15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

  (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
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ปฏิทินด าเนินงานประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
 ครั้งที่ 1 (1 ตลุาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)   
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
20 ก.พ. 60 รับเอกสำรกำรประเมิน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

20-24 ก.พ. 60 ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
หัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำคณะสี/กลุ่ม
บริหำร 4 กลุ่ม 

27 ก.พ. –  
2 มี.ค. 60 

กลุ่มบริหำรกลั่นกรอง กลุ่มบริหำร 4 กลุ่ม 

3 มี.ค. 60 
(12.00 น.) 

ส่งผลกำรประเมินที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำร 4 กลุ่ม 

9 มี.ค. 59 
(12.00 น.) 

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเดือน คณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง 

9-14 มี.ค. 59 ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ คณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง 
15 มี.ค. 59 น ำเอกสำรกำรพิจำรณำเงินเดือนส่ง สพม. 2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 


