
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  92 /2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำ 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

 
              ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี                 
ในสถำนศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ในวันท่ี 10 - 11 กรกฎำคม 2564 ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษำ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะหรือเล่ือนวิทยฐำนะ  

      ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ประกอบกับ
มำตรำ 27(4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษ ำ                    
เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  นำยธัญวิชญ์          ไตรรัตน์      ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงศศิพิมพ์          วรรณกูล         รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวรัศมี         วงวิลัย            กรรมกำร 
4.  นำยพลพีระ          วงศ์พรประทีป   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   หน้าที่ 
          ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ  อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ติดตำมกรรมกำรแต่ละฝ่ำยในกำรด ำเนิน 
    กิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.  นำยพลพีระ         วงศ์พรประทีป   ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงสำวกรรณิกำ    ไทยใจอุ่น    รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงนิตยำ              ปัญจำกุล  กรรมกำร 
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4.  นำงสำวสมใจ           ภัทรพงศำนต์ิ  กรรมกำร 
   5.  นำงสำวบุณฑริกำ      จุลวำทิน  กรรมกำร 

6.  นำงสำวขวัญเรือน     มุ่งผลกลำง  กรรมกำร 
7.  นำงสำวกนกวรรณ    ทองดี   กรรมกำร 
8.  นำยอนุรักษ์           สวัสดี   กรรมกำร 
9.  นำยพงศ์นที  คงถำวร   กรรมกำร 
10. นำยนคร  ชูสอนสำย  กรรมกำร 
11. นำงศิโรรัตน์            เรืองคง   กรรมกำร 
12. นำงสำวรมย์รวินท์     อินทโชติ  กรรมกำร 
13. นำยไตรภพ             สุทธกุล   กรรมกำร 
14. นำงรัถญำ               ค ำแพง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำงสำวพิสมัย          ดวงพิมำย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    หน้าที่  
1.  วำงแผน ก ำหนดรูปแบบ ขั้นตอน กำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำ 
     ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

           2.  จัดเตรียมค ำกล่ำวรำยงำน และค ำกล่ำวเปิดงำนกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีใน 
               สถำนศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ  
               ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
          3.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
          4.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 คณะกรรมการประเมินผลงาน 
1.  นำยพลพีระ         วงศ์พรประทีป   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงศศิพิมพ์            วรรณกูล         รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวรัศมี         วงวิลัย            กรรมกำร 
4.  นำยสืบตระกูล          เตียประเสริฐ  กรรมกำร 
5.  นำงพนิดำ               สำระรักษ์  กรรมกำร 
6.  นำงนิตยำ               ปัญจำกุล  กรรมกำร 
7.  นำงสำวนวลละออ     เอี่ยมละออ  กรรมกำร 
8.  นำงธนิดำ               กุรุพินท์พำณิชย์  กรรมกำร 
9.  นำงขนิษฐำ             แปงมูล   กรรมกำร 
10. นำงรพีพรรณ          กรุณำพิทักษ์  กรรมกำร 
11. นำงสำวจตุรพร      มำลำรัตน์  กรรมกำร 
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12. นำงสุธำดำ             ศิริกุล   กรรมกำร 
13. นำงรัถญำ              ค ำแพง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงสำวพิสมัย        ดวงพิมำย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      หน้าที่   
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอใหม้ีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ 
2. ด ำเนินกำรกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำของข้ำรำชกำรครูและ 

                บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตรวจสอบร่องรอย  
                หลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลกำรประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี 

3. สรุปผลกำรประเมินใน วฐ.2 และให้ข้อเสนอแนะ 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
                     1.  นำงจิตติญำ      กล่อมเจ๊ก    ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงสุธำดำ      ศิริกุล          รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำยจำรุพงศ์      กวำงษี              กรรมกำร 
4.  นำงสำวกนกวรรณ    เช้ือวงษ์              กรรมกำร 
5.  นำยรชฏ     เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
6.  นำงสำวเฉลิมสิริ      หนูดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้าที่  
1. ประชำสัมพันธ์ให้ครูและบุคลำกรทรำบเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนท่ีเกิด จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีใน 
      สถำนศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ  
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันท่ี 10 - 11 กรกฎำคม 2564  ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
2. เป็นพิธีกรด ำเนินกำร กำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำ 

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
     ในวันท่ี 10 - 11 กรกฎำคม 2564  ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  1.   นำงสำวรัศมี     วงวิลัย    ประธำนกรรมกำร 

           2.  ว่ำท่ีร้อยตรีศุภกร     พรสว่ำงกุล    รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวจตุรพร     มำลำรัตน์       กรรมกำร 
4.  นำยจำรุพงศ์      กวำงษี              กรรมกำร 
5.  นำงสำวดวงดำว     คุ้มภัย              กรรมกำร 
6.  นำงสำวภัทรสุดำ    หนองกก   กรรมกำร 
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7.  นำงสำวสุภัสสร      จันทร์กระจ่ำง   กรรมกำร 
8.  นำงสำวอรวรรณ    ชูดวงจันทร์   กรรมกำร 
9.  นำยอนุรักษ์      สวัสดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้าที่    
1. จัดเตรียมสถำนท่ี โต๊ะ ผ้ำปูโต๊ะ เพื่อแสดงผลงำนส ำหรับผู้เข้ำรับกำรกำรประเมินผลงำน 
     ท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
2. จัดท ำป้ำยอักษรบนเวที  โดยใช้ข้อควำมว่ำ  

 
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

กำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำ 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
วันท่ี 10 – 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

 
3. จัดตกแต่งตกบริเวณหน้ำเวที 
4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  1.  นำยจำรุพงศ์         กวำงษี    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยไตรภพ           สุทธกุล   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยนพดล            เชิงศิริ             กรรมกำร 
4. นำงสำวกมลชนก    กัลยำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   หน้าที่   
1. จัดเตรียมเครื่องเสียงท่ีใช้ในบริเวณกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

ในสถำนศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. บันทึกภำพและวิดีทัศน์ในกำรจัดกิจกรรม 
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
           1.  นำยอนุรักษ์          สวัสดี    ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงสำวพิสมัย        ดวงพิมำย        รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวธัญจิรำ       จุนทวิเทศ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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   หน้าที่  
1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
    ในสถำนศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะ  
    ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

2. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่มเพื่อน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

     ท้ังนี้ ขอให้กรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยตำมค ำส่ังนี้ ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  28  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                          

                          (นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินติบำงเขน 

 
 


