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ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 

ที่ ๗๘ / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 
...........................................................................................................................  

 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย บรรลุตาม
ความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ อาศัยอ านาจตามระเบียบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย   
๑.๑ นายสุรชัย  พันโสร ี  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายจ าลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวินิจ  บุญลือ  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๕ นายอ านาจ  ประสมทอง  คร ู   กรรมการ 
๑.๖ นายสรายุทธ์  นนทะด ี  คร ู   กรรมการ 
๑.๗ นายวรินทร  ภวังค์วัฒน ์  คร ู   กรรมการ 
๑.๘ นางเพ็ญพร  นามวงษ์  คร ู   กรรมการ 
๑.๙ นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา  คร ู   กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม คร ู   กรรมการ 
๑.๑๑ นางวิมล  อินธิสอน  คร ู   กรรมการ 
๑.๑๒ นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์  คร ู   กรรมการ 
๑.๑๓ นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๔ นางปรียา  บุญผง  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงานและให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่คณะกรรมการที่มีหน้าที่ประเมินครูผู้ช่วยให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   
   ๒. คณะกรรมการประเมิน นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล  ประกอบด้วย 
          ๒.๑ นายจ าลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
          ๒.๒ นายอ านาจ  ประสมทอง คร ู   กรรมการ 
          ๒.๓ นางประภัสสร หวังดี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 



๒ 
 

   ๓. คณะกรรมการประเมิน นายสมพร  ทองใบ  ประกอบด้วย 
         ๓.๑ นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๓.๒ นางเพ็ญพร  นามวงษ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๓.๓ นายเด่นชัย  ไวยวรรณ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๔. คณะกรรมการประเมิน นางสาววรรณภา  สายมาตย์  ประกอบด้วย 
         ๔.๑ นายวินิจ  บุญลือ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๔.๒ นางสุภาพร  เรือนแก้ว  คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๔.๓ นางวิมล  อินธิสอน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๕. คณะกรรมการประเมิน นางยุวนิดา  สายธนู  ประกอบด้วย 
         ๕.๑ นายจ าลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๕.๒ นายสรายุทธ์  นนทะดี  คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๕.๓ นางสาวล าดวน  บุญไชย  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖. คณะกรรมการประเมิน นายณัฐวุฒิ  บาศรี  ประกอบด้วย 
         ๖.๑ นายจ าลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๖.๒ นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๖.๓ นางประภัสสร  หวงัดี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
   ๗. คณะกรรมการประเมิน นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง  ประกอบด้วย 
         ๗.๑ นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๗.๒ นางวิไลลักษณ์  ภวงัค์วัฒน์ คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๗.๓ นางวิมล  อินธิสอน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
        ๘. คณะกรรมการประเมิน นายธันวัตร  แก้วสุข  ประกอบด้วย 
         ๘.๑ นายวินิจ  บุญลือ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๘.๒ นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๘.๓ นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
               ๙. คณะกรรมการประเมิน นายสุรัตน์  เย็นเสมอ   ประกอบด้วย 
         ๙.๑ นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๙.๒ นางสาวค าสอน  สีเพ็ง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๙.๓ นางบุษรารัตน์  เชยจันทา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
            ๑๐. คณะกรรมการประเมิน นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์  ประกอบด้วย 
         ๑๐.๑ นายจ าลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
         ๑๐.๒ นางจันทร์เพ็ญ  นิสา  คร ู   รองประธานกรรมการ 
         ๑๐.๓ นางรินทร์ชิสา  ทองพันธ์สกุล คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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   ๑๑. คณะกรรมการประเมิน นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม ประกอบด้วย 
          ๑๑.๑ นายวินิจ  บุญลือ  รองผู้อ านวยการ  ปรานกรรมการ 
          ๑๑.๒ นายสัมฤทธิ์  นาค า  คร ู   รองประธานกรรมการ 
          ๑๑.๓ นายสมยศ  โฉมเฉลา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๒. คณะกรรมการประเมิน นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์  ประกอบด้วย 
          ๑๒.๑ นายวินิจ  บุญลือ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
          ๑๒.๒ นางสาวบุษณีย ์ บุญสุขเกษม คร ู   รองประธานกรรมการ 
          ๑๒.๓ นายวรินทร  ภวังคว์ัฒน์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๓. คณะกรรมการประเมิน นางสาวฐิติพรรณ  ค่ าคูณ  ประกอบด้วย 
           ๑๓.๑ นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
           ๑๓.๒ นางปรียา  บุญผง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
   ๑๓.๓ นางสาวกาญจน์สุดา พรมโลก คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑. ประเมินผลการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม เจตคติต่อวิชาชีพครู การพัฒนาตนเอง การ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
    ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาการ 
การพัฒนาสถานศึกษา และการสัมพันธ์กับชุมชน 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และประเมินผลการเตรียมความพร้อมของครู
ผู้ช่วยให้เรียบร้อยและรายงานผู้บริหารทราบต่อไป 
  

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     
    
     ( นายสุรชัย  พันโสรี ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 


