
 
  

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี    ๓๑๕  / ๒๕๖๓ (แก้ไข) 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งท่ี  ๑  (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔) 

******************************** 
 

เพื่อให้กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร            
ทำงกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ครั้งท่ี  ๑  (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔)  เป็นไปโดยโปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้  ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ ๓๙ (๑)  และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.๒๕๔๗  มำตรำ  ๒๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) 
๑. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน 

(๔๕ คะแนน) 
๑.๑  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ๑.๑.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๑.๒  นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  ๑.๑.๓  นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
         ๑.๒  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑.๒.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๒.๒  นำงธัญญำ  สติภำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ๑.๒.๓  นำยทินกร  พำนจันทร์  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
         ๑.๓  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๓.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๓.๒  นำงสำวมณทิพย์  เจริญรอด หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๑.๓.๓  นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๓.๔  นำยสมุฏฏิ์  ภำษำดี  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

           ๑.๔  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑.๔.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๔.๒  นำงสำวรัตยำ  ร่ำงกำยดี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
  ๑.๔.๓  นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 



๒ 

 
          ๑.๕  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ๑.๕.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๕.๒  ว่ำท่ี ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  ๑.๕.๓  นำงสำวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

     ๑.๖  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑.๖.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๖.๒  นำงสำวชลิตำ  บุญรักษำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑.๖.๓  นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กุล รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

     ๑.๗  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๑.๗.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๗.๒  นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
  ๑.๗.๓  นำยสมจิตร  แพทย์รัตน์  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

     ๑.๘  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑.๘.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑.๘.๒  นำงนลินพร  สมสมัย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  ๑.๘.๓  นำงสำวอรวรรยำ  ภำคค ำ  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  

     ๑.๙  คณะกรรมการการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๙.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

  ๑.๙.๒  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑.๙.๓  นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ หัวหน้ำงำนแนะแนว 

๒. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
(๑๐ คะแนน) 
๒.๑  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

  ๒.๑.๑   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 
  ๒.๑.๒   นำงสำวนฤมล  รับส่ง  หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๑.๓   นำงสำวพรทิพย์  นำคเกิด  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 

     ๒.๒  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๒.๒.๑   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 
  ๒.๒.๒   นำงสำวนฤมล  รับส่ง  หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๒.๓   นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 

     ๒.๓  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๒.๓.๑   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 
  ๒.๓.๒   นำงสำวนฤมล  รับส่ง  หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๓.๓   นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ 



๓ 

 
     ๒.๔  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

  ๒.๔.๑   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 
  ๒.๔.๒   นำงสำวนฤมล  รับส่ง  หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๔.๓   นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 

     ๒.๕  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๒.๕.๑   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 
  ๒.๕.๒   นำงสำวนฤมล  รับส่ง  หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๕.๓   นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ 

     ๒.๖  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๒.๖.๑   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 
  ๒.๖.๒   นำงสำวนฤมล  รับส่ง  หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๖.๓   นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ 
 

๓.  คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง 
     และพัฒนาวิชาชีพ (๑๐ คะแนน) 
     ๓.๑  คณะกรรมการการประเมิน 

  ๓.๑.๑   นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๓.๑.๒   นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๓.๑.๓   นำงสำวอัญชนำ  แซ่จิว  หัวหน้ำงำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 

กำรปฏิบัติรำชกำร 

๔. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๕ คะแนน) 
๔.๑  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายวิชาการ 
 ๔.๑.๑  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๔.๒  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 ๔.๒.๑  นำงสำวอำภำพร  ภิระบรรณ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
๔.๓  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๔.๓.๑  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
๔.๔  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๔.๔.๑  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 
 
 

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(๓๐คะแนน) 
๑. คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ ด้าน   



๔ 

 
(๑๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 
๑.๑ ด้านมีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ (๕ คะแนน) 
 ๑.๑.๑  นำงสำวอัญชนำ  แซ่จิว  หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
 ๑.๑.๒  นำงสำวฌัชชำ  ปัญญำเมำ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนบุคลำกร 
 ๑.๑.๓  นำงสำวจีระภำ  ชินภักดี    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนบุคลำกร 
๑.๒ ด้านการมีจิตส านึกที่ดี  มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (๕ คะแนน) 
 ๑.๒.๑  กรรมกำรประเมินเวรประจ ำวันจันทร ์

       นำงสำวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น หัวหน้ำเวรประจ ำวันจันทร์ 
 ๑.๒.๒  กรรมกำรประเมินเวรประจ ำวันอังคำร 

       นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  หัวหน้ำเวรประจ ำวันอังคำร 
      ๑.๒.๓  กรรมกำรประเมินเวรประจ ำวันพุธ 

       นำยชนเมธี  ศรีษะเทือน  หัวหน้ำเวรประจ ำวันพุธ 
 ๑.๒.๔  กรรมกำรประเมินเวรประจ ำวันพฤหัสบดี 

       นำยศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  หัวหน้ำเวรประจ ำวันพฤหัสบดี 
 ๑.๒.๕  กรรมกำรประเมินเวรประจ ำวันศุกร ์

       นำยอรรถพล  ยตะโคตร  หัวหน้ำเวรประจ ำวันศุกร ์

๒. คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๔ ด้าน   
(๒๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 
 ด้านที่ ๑  มีความซ่ือสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจ 

  และหน้าที่ของตน เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ (๕ คะแนน) 
  ด้านที่ ๒  การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (๕ คะแนน) 
  ด้านที่ ๕  การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (๕ คะแนน) 
  ด้านที่ ๖  การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและสังคม (๕ คะแนน) 
      ๒.๑  คณะกรรมการการประเมิน 
  ๒.๑.๑  นำยสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๒.๑.๒  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๒.๑.๓  นำงสำวอำภำพร  ภิระบรรณ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 ๒.๑.๔  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 ๒.๑.๕  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน 

 

 มีหน้าที่   
(๑) ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร             

ทำงกำรศึกษำ  ตำมรำยกำรประเมิน  โดยพิจำรณำจำกร่องรอยเอกสำร  และอื่น ๆ                
(๒) หน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

  



๕ 

 
 ให้คณะกรรมกำรทุกชุด  ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมหลักธรรมำภิบำลให้เกิดควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้  
โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ และอื่น ๆ ตำมข้อ 
๔ ของกฎ  ก.ค.ศ.  กำรเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
แก่ครูและบุคลำกรของโรงเรียนต่อไป 
 

 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                           
 

                 (นำยสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


