
 
                                                                   

ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  

(Performance Agreement : PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

............................................................................................................................. ................................................. 
  

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครู  มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๓/
ว๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น 
โดยกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็น
ประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมไปถึงการคงวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 

เพ่ือให้การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performnace Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performnace Agreement : PA) สรุปผลการประเมินให้แล้วเสร็จด้วยความยุติธรรม เสนอต่อผู้อำนวยการ            
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและนำข้อมูลผลจากการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่
ละรายเข้าสู่ระบบ DPA เป็นประจำทุกรอบการประเมิน 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
       (นายพรศักดิ์ อุ่นใจ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performnace Agreement : PA) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 

ชุด
ที ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

คณะกรรมการประเมิน 
กรรมการคนที่ ๑ 

(ประธานกรรมการ)  

กรรมการคนที่ ๒ 
(กรรมการ) 

กรรมการคนที่ ๓ 
(กรรมการ) 

๑ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย 
ข้าราชการบำนาญ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ ์
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายชัยยา  บัวหอม 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนน้ำเกลี้ยง
วิทยา 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

๒ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(ฟิสิกส์,
วิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์) 

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
  
  

นายนคร  กาทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกุดผักหนามคำน้อย  
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสาววิชุกรณ์  ทองมา 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนำ้เกลีย้งวิทยา 

๓ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
( เคมี,ชีววิทยา)  

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
  
 

นายนคร  กาทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกุดผักหนามคำน้อย  
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสาวณัฏฐ์ชานันทร์  คำมา 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนำ้เกลีย้งวิทยา 

๔ แนะแนว นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 
 

นายทธ  ทองภามี 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านร่องเก้า 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโนนคณู 

5 ภาษาต่างประเทศ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นายทธ  ทองภามี 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านร่องเก้า 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 
 

นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโนนคณู 



ชุด
ที ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

คณะกรรมการประเมิน 
กรรมการคนที่ ๑ 

(ประธานกรรมการ) 
กรรมการคนที่ ๒ 

(กรรมการ) 
กรรมการคนที่ ๓ 

(กรรมการ) 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

ว่าท่ีร้อยตรี เมธี  บุญปัญญา 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านหนองรุงพระทะเล 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางพิมพ์ชษา  พรมทร 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 

7 ศิลปะ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายทธ  ทองภามี 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านร่องเก้า 
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญ
การพิเศษ 
 

นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโนนคณู 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสุรัน  คำล้อม  
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกันแตสระรุน 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายวิทยา  นิยมพันธ์ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนศรีรตันวิทยา 

9 ภาษาไทย นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสุรัน  คำล้อม  
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกันแตสระรุน 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางศุภาวรรณ  จุลทัศน ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 

10 คณิตศาสตร ์ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย 
ข้าราชการบำนาญ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ ์
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นายสมพงษ์  ละช่ัว 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนกันทรารมณ ์

 
 
 

(นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

 
 
 
 
 



กำหนดการการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 
 
 

เวลา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

คณะกรรมการประเมิน 
กรรมการคนที่ ๑ 

(ประธานกรรมการ) 
กรรมการคนที่ ๒ 

(กรรมการ) 
กรรมการคนที่ ๓ 

(กรรมการ) 

09.00-12.00 น. รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
  
 

นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย 
ข้าราชการบำนาญ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 
ขุขันธ ์
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายชัยยา  บัวหอม 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

09.00-12.00 น. วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

(ฟิสิกส์,
วิทยาศาสตร์, 
คอมพิวเตอร์) 

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
   

นายนคร  กาทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกุดผักหนามคำน้อย  
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสาววิชุกรณ์  ทองมา 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนำ้เกลีย้งวิทยา 

09.00-12.00 น. วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
( เคมี,ชีววิทยา) 

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
  

นายนคร  กาทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกุดผักหนามคำน้อย  
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสาวณัฏฐ์ชานันทร์  คำมา 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนำ้เกลีย้งวิทยา 

09.00-12.00 น. แนะแนว นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นายทธ  ทองภามี 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านร่องเก้า 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโนนคณู 

09.00-12.00 น. ภาษาต่างประเทศ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายทธ  ทองภามี 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านร่องเก้า 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโนนคณู 



เวลา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

คณะกรรมการประเมิน 
กรรมการคนที่ ๑ 

(ประธานกรรมการ) 
กรรมการคนที่ ๒ 

(กรรมการ) 
กรรมการคนที่ ๓ 

(กรรมการ) 

09.00-12.00 น. สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

ว่าท่ีร้อยตรี เมธี  บุญปัญญา 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านหนองรุงพระทะเล 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางพิมพ์ชษา  พรมทร 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 

09.00-12.00 น. ศิลปะ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายทธ  ทองภามี 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านร่องเก้า 
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 
 

นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโนนคณู 

09.00-12.00 น. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสุรัน  คำล้อม  
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกันแตสระรุน 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นายวิทยา  นิยมพันธ์ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนศรีรตันวิทยา 

09.00-12.00 น. ภาษาไทย นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางสุรัน  คำล้อม  
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกันแตสระรุน 
วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 

09.00-12.00 น. คณิตศาสตร ์ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย 
ข้าราชการบำนาญ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 
ขุขันธ ์
วิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นายสมพงษ์  ละช่ัว 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนกันทรารมณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  

(Performance Agreement : PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

..............................................................................................................................................................................  
  

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๓/ว๙  
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น  
โดยกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็น
ประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมไปถึงการคงวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 

 เพื ่อให้การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ดังนี้ 

๑. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
     วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 ๒. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
     วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
 ๓. นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย        ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการ 

    วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 4. นายชัยยา  บัวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   กรรมการ 

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 5. นายนคร  กาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกุดผักหนามคำน้อย   กรรมการ 

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 6. นายทธ  ทองภามี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเก้า    กรรมการ 

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 7. ว่าที่ร้อยตรี เมธี  บุญปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองรุงพระทะเล  กรรมการ 

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 8. นางสุรัน  คำล้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันแตสระรุน   กรรมการ 

วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 9.  นางสาววชิุกรณ์  ทองมา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 



10. นางสาวณัฏฐ์ชานันทร์  คำมา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
   โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

 11.  นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
โรงเรียนบ้านโนนคูณ 

 12. นางพิมพ์ชษา  พรมทร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
    โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
 13. นายวิทยา  นิยมพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
    โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 14. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
    โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 
 15. นายสมพงษ์  ละชั่ว ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
    โรงเรียนกันทรารมณ์ 
  

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performnace Agreement : PA) สรุปผลการประเมินให้แล้วเสร็จด้วยความยุติธรรม เสนอต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและนำข้อมูลผลจากการประเมินการพัฒนา งานตามข้อตกลงใน                 
แต่ละรายเข้าสู่ระบบ DPA เป็นประจำทุกรอบการประเมิน 
 
  
  ประกาศ ณ วันที่  25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
       (นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
 
 
 


