
        

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง แต:งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขBอตกลง  

สำหรับขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน:งครู  

********************************************************* 

 ดBวย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑOและวิธีการประเมินตำแหน:งและวิทยฐานะขBาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน:งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซ่ึง

มีผลบังคับใชBตั้งแต:วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป_นตBนไป ซึ่งหลักเกณฑOและวิธีการฯ ดังกล:าวกำหนดใหBขBาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาจัดทำขBอตกลงในการพัฒนางานกับผูBบังคับบัญชาเป_นประจำทุกปdงบประมาณและใชB

เป_นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการ

ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามแบบบันทึกขBอตกลงเป_นไปดBวยความเรียบรBอยและถูกตBอง   

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมจึงแต:งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขBอตกลง สำหรับ

ขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน:ง ครู ประกอบดBวย 
  

  คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8ภาษาต;างประเทศ 

ประกอบด8วย 

  ๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ   ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม       ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวรุจิระ ตีระศิริพงษO ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคO กรรมการ 

 ๓. นางสาวจารุวรรณ เส็งสุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ 
    

 คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 

ประกอบด8วย  

 ๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ  ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวบุญศรี ชริตภิรัต   ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ 

 ๓. นายสามารถ สุขเกษม      ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรคO กรรมการ  
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๓ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 

(เทคโนโลยีและสารสนเทศ) ประกอบด8วย  

 ๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

 ๒. นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธO   ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรคO กรรมการ 

 ๓. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ 
 

  

     

     /คณะกรรมการ….. 

 



 
 
 คณะกรรมการชุดท่ี ๔ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8ภาษาไทย ประกอบด8วย   

 ๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ   ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวสมร ปะวะภูชะโก    ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม   กรรมการ 

 ๓. นางปรีณOยาวาท เจริญโชติกาญจนO ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรคO  กรรมการ 
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๕ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตรF ประกอบด8วย   

๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ  ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอัจฉรา ปkอมรักษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ 

 ๓. นายอนุวัตร พูลเอ่ียม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๖ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม ประกอบด8วย   

๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมาลัย  ประโยชนOย่ิง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรคO กรรมการ 

๓. นางชนิดา  นาคประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรคO  กรรมการ 
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๗ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพ 

ประกอบด8วย   

๑. นายไพบูลยO  เขียนประเสริฐ ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายยงยุทธ หม่ันเขตรกิจ ขBาราชการบำนาญ กรรมการ 

๓. นายมาโนชญO  สุขสุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองบัว  กรรมการ 
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๘ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8ศิลปะ ประกอบด8วย   

๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. ผูBช:วยศาสตราจารยOภัทธิรา จันทรOดี  อาจารยOมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคO กรรมการ 

๓. นายวัชรพงษO แกBววัชระรังสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรคO กรรมการ 
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๙ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกลุ;มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา     

ประกอบด8วย 

๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิริรัตนO อภิญญานุวัฒนO   ขBาราชการบำนาญ กรรมการ 

๓. นางชนัญชิตา ธนันชัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๑๐ ปฏิบัติหน8าท่ีคณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน ประกอบด8วย 

 ๑. นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางอุ:นเรือน พรมบาง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ 

๓. นางนิตยา กล:อมจิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ   

            

        /ท้ังน้ีใหB….. 



 
 

ท้ังน้ีใหBผูBท่ีไดBรับแต:งต้ังดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนางานตามขBอตกลง โดยใหB 

ผูBอำนวยการสถานศึกษาเป_นผูBรับผิดชอบระบบ DPA และนำขBอมูลการประเมินการพัฒนางานตามขBอตกลงในแต:

ละรอบการประเมินของขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขBาสู:ระบบดังกล:าวทุกรอบการประเมิน 
 

 ท้ังน้ี ต้ังแต:วันท่ี ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เป_นตBนไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

 

 

    (นายไพบูลยO  เขียนประเสริฐ) 

                                                      ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง แต:งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขBอตกลง  

สำหรับขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน:งผูBบริหารสถานศึกษา  

********************************************************* 

  ดBวย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑOและวิธีการประเมินตำแหน:งและวิทยฐานะขBาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน:งผูBบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใชBตั้งแต:วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป_นตBนไป ซึ่งหลักเกณฑOและวิธีการฯ ดังกล:าว

กำหนดใหBขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำขBอตกลงในการพัฒนางานกับผูBบังคับบัญชาเป_นประจำ

ทุกปdงบประมาณและใชBเป_นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของขBาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามแบบบันทึกขBอตกลงเป_นไปดBวย

ความเรียบรBอยและถูกตBอง   
 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมจึงแต:งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขBอตกลง สำหรับ

ขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน:ง ผูBบริหารสถานศึกษา ประกอบดBวย  
 

 ๑. นายไพบูลยO  เขียนประเสริฐ   ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

 ๒. นายบรรพต  สมสวย            ผูBอำนวยการโรงเรียนหBวยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ 

 ๓. นางสาวสายชล บุตรเสน:หO      ผูBอำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณO  กรรมการ  
 

 ท้ังน้ีใหBผูBท่ีไดBรับแต:งต้ังดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนางานตามขBอตกลง โดยใหB

ผูBอำนวยการสถานศึกษาเป_นผูBรับผิดชอบระบบ DPA และนำขBอมูลการประเมินการพัฒนางานตามขBอตกลงในแต:

ละรอบการประเมินของขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขBาสู:ระบบดังกล:าวทุกรอบการประเมิน 

 ท้ังน้ี ต้ังแต:วันท่ี ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป_นตBนไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

 

 

     (นายไพบูลยO เขียนประเสริฐ) 

  ผูBอำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

 



 
 
 

 

 


