
 
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที่  29 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           
และคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร                  
---------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 
ปีงบประมำณ 2565 ( 1 เมษำยน 2565) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเป็นธรรมและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และให้เป็นไปตำมประกำศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565)   ดังนี้ 

         1. คณะกรรมท่ีปรึกษา 
         1.1 นำงณัฐชำ       จันทร์ดำ        ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนคณะกรรมกำร    
            1.2 นำงจินตนำ       จูมสีสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
             1.3 นำยสุบิน          สุขเดช รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
           1.4 นำยแกล้วปรำกำร   ฟักแก้ว รองผู้อ ำนวยกำร                             กรรมกำร 
          1.5 นำงจันทิมำ       อุทัยกลม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    
 มีหน้าที ่    ให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 

         2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้และด้านอ่ืน ๆ 
 2.1 นำงจินตนำ       จูมสีสิงห์        รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนคณะกรรมกำร    
            2.2 นำงสุเนตรำ       เกลี้ยงอุทธำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  กรรมกำร 
             2.3 นำยวุฒิพงษ์       เข็มด้วง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  กรรมกำร 
           2.4 นำงสิริกร         บุญเลิศ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร                         
                     และเทคโนโลยี 
             2.5 นำงนฤพร         ภักดี   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  กรรมกำร 
                                                                ศำสนำ และวัฒนธรรม 
             2.6 นำงก่ิงแก้ว        ศิริโชคชัย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  กรรมกำร 
             2.7 นำงสำวปรียนันท์  ชัยสริพัิฒนำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ        กรรมกำร 
                                                                และพลศึกษำ 
             2.8 นำยบุญเชิด       ค ำงำม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ กรรมกำร 
             2.9 นำยพรมภร       แสนศรีแก้ว หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  กรรมกำร 
             2.10 นำงสำวชุติกำญจน์  แก้วสมสิน หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กรรมกำร 
          2.11 นำงสุพักตร ์       ค ำภำ   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

            มีหน้าที ่  รับผิดชอบประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อ 1 , ข้อ 2.1 , 2.3 , ข้อ 3 และองค์ประกอบที่ 2 
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         3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านอ่ืน ๆ 
 3.1 นำยแกล้วปรำกำร  ฟักแก้ว        รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนคณะกรรมกำร    
            3.2 นำงนทีกำนต์        เพ่ิมชำติ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  กรรมกำร 
             3.3 นำงอรุณี             ถมยำงกูร หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  กรรมกำร 
           3.4 นำงมธุริน            เทียนวรรณ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   กรรมกำร              
             3.5 นำงทิพยำดำ        ถิรนัยเตชทัต   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  กรรมกำร 
             3.6 นำงนงค์นิภัส        โภคินดิษย์สกุล หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  กรรมกำร 
             3.7 นำงขวัญใจ          เขียนเสมอ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6         กรรมกำร 
          3.8 นำยรณชัย           กิ่งแก้ว   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

            มีหน้าที ่  รับผิดชอบประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อ 1.8 , ข้อ 2  และองค์ประกอบที่ 2 

         4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบท่ี 2 และองค์ประกอบที่ 3 
 4.1 นำงจินตนำ          จูมสสีิงห์        รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนคณะกรรมกำร    
            4.2 นำงจันทิมำ          อุทัยกลม ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
             4.3 นำงสำวดวงดำว     หนอ่แก้ว ครู           กรรมกำร 
          4.4 นำงสำวรัตติกำล     ทวีรัตน์   ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

            มีหน้าที ่  รับผิดชอบประเมินองค์ประกอบที่ 1  องค์ประกอบที่ 2  และองค์ประกอบที่ 3 

         5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
            5.1 นำงณัฐชำ       จันทร์ดำ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนคณะกรรมกำร 
 5.2 นำงจินตนำ       จูมสีสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
            5.3 นำยสุบิน          สุขเดช รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
            5.4 นำยแกล้วปรำกำร   ฟักแก้ว รองผู้อ ำนวยกำร                             กรรมกำร 
            5.5 นำงจันทิมำ        อุทัยกลม           ครูช ำนำญกำร                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           มีหน้าที ่ น ำผลกำรประเมินตนเองและผลกำรเมินของคณะกรรมกำรมำพิจำรณำ ประเมินให้เป็นไปตำม 
                       หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

      ให้คณะกรรมกำรทุกชุด ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภิบำลให้เกิดควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม ยึดหลักคุณธรรม
ควำมเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ และอ่ืน ๆ ตำมข้อ 4 ของ กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561 เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ครูและบุคลำกรของโรงเรียนต่อไป 

                    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                           สั่ง  ณ  วันที่  4 มีนำคม พ.ศ.  2565                                                 

                                                                  

         (นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ)                                                             
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 


