คาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ ๕๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
........................................................................
ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏิบัติตามนัย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิ น เดือ นข้ าราชการ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้ ว ยการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคานึง ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิ บั ติ ร าชการ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
กาหนดให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการชุดกลั่นกรอง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ ๑
๑. นายชวิศ จิตปุณยพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
๓. นายนิติกร ระดม
ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๔. นางแก้วใจ เหมือนอินทร์
ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๕. นางฐิติรัตน์ อร่ามพงษ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ฯกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
๖. นางสุกรานต์ มหาสารินันทน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. กาหนดเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนให้ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมินของ กคศ.
๓. นาข้อมูลกลั่นกรองจากกรรมการชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ด้วยความยุติธรรม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
/๔. สรุปประเมินผล...

-๒๔. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าคณะสี หัวหน้าระดับชั้นเรียน
หัวหน้างานและกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป ด้วยความยุติธรรม และโปร่งใส
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ ๒
๑. นายนิติกร ระดม
ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. นางมัณฑนา ฟักขาว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองประธานกรรมการ
๓. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
๔. นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๕. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
๖. นางขนิษฐา แปงมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
๗. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
๘. นางพนิดา สาระรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๙. นายสมชาย กรุณาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
๑๐. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
๑๑. นางปนัดดา บุญตานนท์ ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. กาหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานใน
กลุ่มบริหารวิชาการ
๓. สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัด ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ ๓
๑. นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
๒. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย รองประธานกรรมการ
๓. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก
หัวหน้าคณะสีเหลือง
กรรมการ
๔. นางสุธาดา ศิริกุล
หัวหน้าคณะสีแดง
กรรมการ
๕. นางรัถญา คาแพง
หัวหน้าคณะสีเขียว
กรรมการ
๖. นางสุพร ตรุษสาท
หัวหน้าคณะสีแสด
กรรมการ
๗. นางเบญจมาศ อินทรชิต
หัวหน้าคณะสีฟ้า
กรรมการ
๘. นายพงศกร เหมือนเอี่ยม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กรรมการ
๙. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กรรมการ
๑๐. นายนพดล เชิงศิริ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กรรมการ
๑๑. นายจารุพงศ์ กวางษี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กรรมการ
/๑๒. นางสาวบุณฑริกา...

-๓๑๒. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
กรรมการ
๑๔. นางสุกรานต์ มหาสารินันทน์ ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น ครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวนันทวัน เชิงหอม ครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ เจ้าหน้าที่บุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. กาหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓. สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัด ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

