
 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู  ปีงบประมาณ 2566 
 
 ตามท่ี ก.ค.ศ. มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ.0206.3/ว9  
ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 (ว9/2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป น้ัน ซึ่งก าหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุก
ปีงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ รวมไปถึงการคงวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังน้ี 
 1. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
     วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวจิฬัชญา  เพียรเงิน    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ  
          3. นางสาวสุริยา  หย่ าวิลัย   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
          4. นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางสาวนิตยา  สายแวว ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. ดร.สุธาสินี  พรมแตง  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นางสมพร  แสงฤทธ์ิ  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สรุปผลการประเมินให้แล้วเสร็จด้วยความยุติธรรม เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบางละมุง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และ
น าข้อมูลผลจากการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรายเข้าสู่ระบบ DPA เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน 
 
 

   ท้ังน้ี ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 
            (นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธ์ิไทรงามวิทยาคม 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
 

ชุดที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

คณะกรรมการประเมิน 
กรรมการคนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
กรรมการคนที่ 2 

(กรรมการ) 
กรรมการคนที่ 3 

(กรรมการ) 
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร ์

ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

นางสาวจิฬัชญา  เพียรเงิน   
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

นางสาวนิตยา  สายแวว 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(คอมพิวเตอร์) 

นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร ์
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

นางสาวธิดารตัน์  สมบรูณ์ศลิป์ 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

นางสาวสุรยิา  หย่ าวิลยั 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 

3 คณิตศาสตร ์ นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร ์
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

นางสาวจิฬัชญา  เพียรเงิน   
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

นางสาวนิตยา  สายแวว 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

4 ภาษาไทย นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร ์
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ดร.สุธาสินี  พรมแตง 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

นางสมพร  แสงฤทธิ์ 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 

5 ภาษาต่างประเทศ นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร ์
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ดร.สุธาสินี  พรมแตง 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

นางสมพร  แสงฤทธิ์ 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 

6 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร ์
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ดร.สุธาสินี  พรมแตง 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

นางสมพร  แสงฤทธิ์ 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 

7 ศิลปะ นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร ์
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ดร.สุธาสินี  พรมแตง 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์

นางสมพร  แสงฤทธิ์ 
ครูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 

 
 
 
 
 


