คำสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
ที่ 54 / ๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน รอบเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม 2561
………………
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๒/๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒
มีมติให้นาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นั้น เพื่อให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามระเบียบของโรงเรียน อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๒
แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕61 และระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจาปี พ.ศ. 2544 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรวินิจฉัยผลกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน และประเมินหัวหน้ำสำขำวิชำ/ฝ่ำย
1.1 ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประธานกรรมการ
1.2 รองผู้อานวยการ (นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์)
กรรมการ
1.3 ผู้ช่วยผู้อานวยการ (นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์)
กรรมการ
1.4 ผู้ช่วยผู้อานวยการ (นางสาวอุษา จีนเจนกิจ)
กรรมการ
1.5 ผู้ช่วยผู้อานวยการ (นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์)
กรรมการ
2. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรสำขำวิชำเคมี
2.1 หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา)
ประธานกรรมการ
2.2 นายสาโรจน์ บุญเส็ง
กรรมการ
2.3 นายสมพร บัวประทุม
กรรมการ
3. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรสำขำวิชำฟิสิกส์
3.1 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (นายสมพร บัวประทุม)
ประธานกรรมการ
3.2 นางปราณี ดิษรัฐกิจ
กรรมการ
3.3 นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
กรรมการ
4. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรสำขำวิชำชีววิทยำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ
4.1 หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง)
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
กรรมการ
4.3 นายสมพร บัวประทุม
กรรมการ
5. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรสำขำวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคำนวณ
5.1 หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคานวณ (นายนคร จันละ)
ประธานกรรมการ
5.2 นายธรรมนูญ ผุยรอด
กรรมการ
5.3 นายศราวุทธ แสงอุไร
กรรมการ
6. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ
6.1 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (นางสาวดารุณี มีชัย)
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวสุภาพัชร์ สินกันทรากร
กรรมการ
6.3 นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
กรรมการ

-27. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรสำขำวิชำศิลปศำสตร์
7.1 หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (นางปภากร วงศ์ศิลปกุล)
7.2 นางฐิติมา กล้าหาญ
7.3 นางสาวปิยรัตน์ แซ่อึ้ง
7.4 นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ
8. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยวิชำกำร
8.1 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวธวชินี โรจนาวี)
8.2 นางสาวอรพรรณ พงศ์ประยูร
8.3 นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
9. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยวิทยบริกำร
9.1 หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ (นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์)
9.2 นายฐิติณัฐ นภาวรรณ
9.3 นางปภากร วงศ์ศิลปกุล
๑0. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์
10.1 หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (นางสุจินต์ อภัยพิมพ์)
10.2 นางสาววรพรรณ การสมพจน์
10.3 นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
๑1. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยอำนวยกำร
11.1 หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว)
11.2 นางสาวศุภมาส เจือกโว้น
11.3 นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑2. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ
๑2.1 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ)์
ประธานกรรมการ
12.2 นายกมล มาตยภูธร
กรรมการ
12.3 นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์
กรรมการ
๑3. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
13.1 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (นายคมกริช สุนทรา)
ประธานกรรมการ
13.2 นางสาวจุฑามาศ สุทโธ
กรรมการ
13.3 นายลิ้ม ปิน่ ทอง
กรรมการ
๑4. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยคลังและพัสดุ
14.1 หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ (นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน)
ประธานกรรมการ
14.2 นางสาวอรวรรณ เข็มสม
กรรมการ
14.3 นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
กรรมการ
๑5. คณะกรรมกำรประเมินบุคลำกรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
15.1 หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ (นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์) ประธานกรรมการ
15.2 นายประดิษฐ นวลจันทร
กรรมการ
15.3 นางสาวปราณี ดิษรัฐกิจ
กรรมการ

-3หน้าที่ 1. ให้คณะกรรมการในข้อ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย และวินิจฉัย
ผลการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน และให้น้าหนักคะแนนของแต่ละสาขาวิชา/ฝ่าย
2. ให้คณะกรรมการในข้อ 2 ถึงข้อ 15 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของบุคลากรในสาขาวิชา/
ฝ่ายที่รับผิดชอบทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและที่ได้ตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา
3. ให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่ายประเมินคณะกรรมการที่อยู่ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยมีผู้บงั คับบัญชา
ที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึง่ ร่วมพิจารณาด้วย และรายงานผลต่อโรงเรียนภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562
โดยแต่ละกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และให้ความหมายของการประเมินและระดับคะแนนเป็นดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ไม่ผ่านการประเมิน

ระดับคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
ต่ากว่า 60

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำน
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขาวิชา/ฝ่าย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคานวณ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ+ฝ่ายบริการวิชาการ+ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิทยบริการ (ปฏิบัติการเคมี+ฟิสิกส์)
ฝ่ายคลังและพัสดุ
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ฝ่ายอานวยการ

