
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่ 261/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของข้ำรำชกำรครู  
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 

ครั้งที่ 2  (1 เมษำยน 2561 – 30 กันยำยน 2561)  

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

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า  ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมและสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน จึงด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานข้าราชการครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และลูกจ้างประจ า และรวบรวมข้อมูลประกอบการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนปี พ.ศ. 2557 ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนด าเนินการต่อไป  อาศัย

อ านาจตามความมาตราที่  39  วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่  27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของข้ำรำชกำรครู 

1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก       ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง       รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
1.4 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
1.5 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาติ  กรรมการ 
1.6 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
1.7 นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
1.8 นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 
1.9 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์   กรรมการ 
1.10 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
1.11 นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
1.12 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
1.13 นายมิติ  โอชสานนท์   กรรมการ 
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1.14 นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ  กรรมการ 
1.15 นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
1.16 นายนวเรศ   เสนคุ้ม   กรรมการ 
1.17 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
1.18 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
1.19 นายรุ่งโรจน์   สมนิล   กรรมการ 
1.20 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
1.21 นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
1.22 นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
1.23 นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
1.24 นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการและเลขานุการ 
1.25 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

1.  ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู         

ครูอัตราจ้าง ในแต่ละกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ตามแบบประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามแบบที่กลุ่มบริหารงานบุคคลแจกให้ ใน

วันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

2.  ด าเนินการประเมินระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

3.  ส่งผลการประเมินที่กลุ่มบริหารตามสังกัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

2. คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผล และกลั่นกรองของกลุ่มบริหำร 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  ประธาน 

2. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 

3. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. นางจิราภรณ์  วราชุน   ประธาน 

2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 

3. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธาน 

2. นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 

3. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธาน 

2. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 

3. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการและเลขานุการ 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

1. รับเอกสารการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง                 
จากกลุ่มบริหารงานบุคคล วันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

2. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูทุกคน ครูอัตรา
จ้างทุกคน (กลุ่มบริหารงานงบประมาณ,กลุ่มบริหารงานทั่วไป) หัวหน้างานของแต่ละ
กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ ที่  31  สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

3. จัดส่งเอกสารผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู          
ครูอัตราจ้างส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันพุธที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 
12.00 น. 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ประจ ำส ำนักงำน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  ประธาน 

2. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 

3. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธาน 

2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 

3. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธาน 

2. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 

3. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. นายเกต ุ โพธิ์น้อย   ประธาน 

2. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 

3. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
1. รับเอกสาร ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว จากกลุ่มบริหารงานบุคคล วันที่ 22  สิงหาคม   พ.ศ. 2561 
2. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

ของแต่ละกลุ่มงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  27 – 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
3. จัดส่งเอกสารผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจ า       

ลูกจ้างชั่วคราว  ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล  ภายในวันพุธที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2561                   
เวลา 12.00 น. 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

  (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ปฏิทินด ำเนินงำนประเมินประสิทธภิำพและประสิทธิผล 
 ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน 2561 – 30 กันยำยน 2561) 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

22 ส.ค. 61 รับเอกสารการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
22 - 29 ส.ค. 61 ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /หัวหน้าระดับ/
หัวหน้าคณะสี/กลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 

29 ส.ค. 61 
(12.00 น.) 

ส่งกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /หัวหน้าระดับ/
หัวหน้าคณะสี 

30 - 31 ส.ค. 61 กลุ่มบริหารกลั่นกรอง กลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 

3 ก.ย. 61 
(12.00 น.) 

ส่งผลการประเมินที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 

6 - 7 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน คณะกรรมการตามค าสั่ง 

10 - 13 ก.ย. 61 ด าเนินการจัดพิมพ์ คณะกรรมการตามค าสั่ง 

14 ก.ย. 61 น าเอกสารการพิจารณาเงินเดือนส่ง สพม. 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 


