
หน้าท่ี 1 
 

 
 
 

คำสั่ง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี 195/2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว
กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
ทุกปีงบประมาณโดยเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงซึ่งคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ว๙/๒๕๖๔ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) แต่งตั ้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมข้างต้น
รายนามดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 

   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 

   นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการ 

   นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการ 

   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ให้ข้อแนะนำและคำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง  รองประธานกรรมการ   
นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ  นางสาวจีระภา  ชินภักดี  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร ์ กรรมการ  นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  กรรมการ  นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ  นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย  กรรมการ 
นางพัชนีย์  คงเกิด  กรรมการ  นางสาวพรชิตา  คารมหวาน กรรมการ 

นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ประชุมปรึกษา วางแผนดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าท่ีต่าง ๆ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ 
และติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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3. ผู้รับการประเมินและคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงปีงบประมาณ 2565 
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) 

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
2 นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
3 นางสาวฌชัชา  ปัญญาเมา นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
4 นางสาววราลี   สินธุวา นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
5 นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
6 นางสาวศศิธร  เมืองมูล นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
7 นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
8 นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
9 นางสาวกลุยา  บูรพางกูร นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 

10 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
11 นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
12 นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
13 นางสาวเกศินี  จนัทร์ครบ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
14 นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
15 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
16 นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 
17 นางอรอนงค์  ชาญรอบ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางปิยาณี ชุติวรรณ ์ นางสาวพรรณนภา กำบัง 

3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลย)ี 

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางธันยธร ตวงวาสนา นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ 
2 นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางธันยธร ตวงวาสนา นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ 
3 นางสาวจีระภา  ชนิภักด ี นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางธันยธร ตวงวาสนา นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ 
4 นายสุริยา  ทรัพย์เฮง นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางธันยธร ตวงวาสนา นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ 
5 นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางธันยธร ตวงวาสนา นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ 
6 นางปัทมา  รัตนจำนงค์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางธันยธร ตวงวาสนา นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ 
7 นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางธันยธร ตวงวาสนา นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ 

3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 
1 นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธ์ นางสนุทรี กาญจนวะสิต 
2 นางสาวนฤมล  รับส่ง นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธ์ นางสนุทรี กาญจนวะสิต 
3 นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธ ์ นางสนุทรี กาญจนวะสิต 
4 นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธ์ นางสนุทรี กาญจนวะสิต 
5 นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธ์ นางสนุทรี กาญจนวะสิต 
 
 



หน้าท่ี 3 
 

3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางธัญญา  สติภา นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
2 นายทินกร  พานจนัทร์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
3 นางสาวอรสิา  แช่มชืน่ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
4 นางสาวจิราพร  เวียงชนก นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
5 นางสาวสุภิดา   โลเกษ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
6 นางสาวลาวัลย์  คงแก้ว นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
7 นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพนัธ ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
8 นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
9 นางสาวณัฏฐณชิา  โมสนัเทียะ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 

10 นางสาวพัชราวลัย์  บุตรพรม นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
11 นางสาวอลิษา  ไชยรินทร ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
12 นายเกรียงศักด์ิ  มะละกา นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
13 นายชนเมธี  ศรีษะเทือน นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
14 ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
15 นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
16 นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
17 นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
18 ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
19 นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 
20 นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ์ นางสาวพรวิภา ปานมาศ 

3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางพชันีย์ คงเกิด  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
2 นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
3 นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
4 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
5 ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
6 นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
7 นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
8 นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
9 นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์

10 นางสาวอโนชา  โปซิว  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
11 นางสาวศศิตา  อยู่ยืน  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
12 นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห ์  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
13 นายศุภชัย นัคราจารย์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวภัทรนุช คำดี นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์
 
 



หน้าท่ี 4 
 

3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
2 นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
3 นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
4 นายปวิตร  สมนึก  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
5 นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
6 นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
7 นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
8 นางสาววทันยา  ใจนนัตา  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
9 นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 

10 นางสาวอรวรรณ  พนัธุ์ภัครินทร์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
11 นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
12 นางสาวพรทิวา  สมเนตร ์  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
13 นายกิติศักด์ิ  โฉมวิไล  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
14 นางสาวชื่นกมล คงหอม  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
15 นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 
16 นายอรรถพล  ยตะโคตร นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางลำพอง พลูเพิ่ม นางวราภรณ์ สัตยมาภากร 

3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางเกษรา ก้องศักด์ิศร ี นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
2 นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
3 นางสาวจิรา  จั่นเล็ก นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
4 นางสาวนลินพร   สมสมัย นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
5 นายสุชาติ  รัตนเมธากูร นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
6 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
7 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
8 นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
9 นางสาววิไลพรรณ  คงดี นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 

10 นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิร ิ นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
11 นายศักรินทร์ ศรีตระกูล นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
12 นายชนินทร์ บัวแจ้ง นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
13 นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ ์ นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
14 นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
15 นางสาวศิริมา บุญสวัสด์ิ นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
16 นายนพดล  คำพร นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
17 นางสาวจินต์จุทา  เกษร นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
18 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
19 นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมถ ์ นางสาวเสาวนยี์ จริะสุทธิต์ระกูล 
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3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางนวรัตน์   นาคเสนีย์กุล นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
2 นางสาวชลิตา  บุญรักษา  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
3 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
4 นางสาวเมทิตา  ชัยมา  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
5 นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
6 นายสัณห์  พนิิจมณีรัตน ์  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
7 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักด์ิ  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
8 นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
9 นางสาวสีวลี ยืนยาว นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์

3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 
1 นางสาวพรวลี    สุขสอาด  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.อัจฉริยะ เอนก นายณรงค์ หนูนาร ี
2 นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.อัจฉริยะ เอนก นายณรงค์ หนูนาร ี
3 นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.อัจฉริยะ เอนก นายณรงค์ หนูนาร ี
4 นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.อัจฉริยะ เอนก นายณรงค์ หนูนาร ี
5 นายชิษนุ  หนูแดง  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.อัจฉริยะ เอนก นายณรงค์ หนูนาร ี
6 นายชวนัส แก้วพรหม นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ ผศ.ดร.อัจฉริยะ เอนก นายณรงค์ หนูนาร ี

3.10 งานแนะแนว  

ที ่ ผู้ยื่นขอรบัการประเมนิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางทัศนีย์ วงค์เขียว  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวเพียงใจ ดีคาร นางสาวณุตตรา ทองสา 
2 นางสาวอาภาภรณ์ อริวัน  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวเพียงใจ ดีคาร นางสาวณุตตรา ทองสา 
3 นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวเพียงใจ ดีคาร นางสาวณุตตรา ทองสา 
4 นายศราวุธ  คารมหวาน  นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวเพียงใจ ดีคาร นางสาวณุตตรา ทองสา 
5 นางจนัทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวเพียงใจ ดีคาร นางสาวณุตตรา ทองสา 
6 นางสาววิมล  อภิเมธีกุล นายสนัติพงศ์  ชินประดิษฐ นางสาวเพียงใจ ดีคาร นางสาวณุตตรา ทองสา 
 
หน้าที่ 1. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2565  

1.1 ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
1.2 ลงความเห็น/ข้อสังเกต และลงนามในแบบรายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง 
1.3 สรุปและนำเสนอผลการประเมินต่องานวิทยฐานะเพื่อนำเข้าสู ่ระบบ Digital Performance 

Appraisal: DPA ในลำดับถัดไป 
หน้าที่ 2. ผู้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

2.1 จัดเตรียมข้อมูลท่ีสอดคล้องกับข้อตกลงการพัฒนางานท่ีเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด 

2.2 กำหนด วัน เวลาและสถานท่ี พร้อมนัดหมายคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2565  



หน้าท่ี 6 
 

2.3 นำส่งรูปภาพและข้อมูลขณะรับการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรูปแบบไฟล์
ดิจิทัลท่ีนายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ หัวหน้างานวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. คณะกรรมการประเมินผล 

นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ประเมินและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

 ส่ัง ณ วันท่ี  26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 

                 
                                  (นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


