
 
 

 

ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส าหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
 

 ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.      
ที่ ศธ.0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ว9/2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไปนั้น ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมไปถึง
การคงวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นายเฉลียว  ค าดี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
     วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 2. นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
     อดีตผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 3. นายเจน  อาสมาน  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการ 
     วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
 4. ว่าที่ ร.ต. ธีระชัย  ช่วงบุญศรี ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการ 
     วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
 5. นายต่อศักดิ์  สิงห์เพ่น  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการ 
     วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) สรุปผลการประเมินให้แล้วเสร็จด้วยความยุติธรรม เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบ และน าข้อมูลผลจากการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรายเข้าสู่ระบบ DPA เป็น
ประจ าทุกรอบการประเมิน 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 

 
 
        (นายเฉลียว  ค าด)ี 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 



 
บัญชีรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

ชุด
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/
ต าแหน่ง 

คณะกรรมการประเมิน 
กรรมการคนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
กรรมการคนที่ 2 

(กรรมการ) 
กรรมการคนที่ 3 

(กรรมการ) 
1 นางโสพิศ  เทศสลุด 

รองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

นายเฉลียว  ค าด ี
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพุทธชินราชิพทยา 

นายเจน  อาสมาน 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ ์
อดีตผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ข้าราชการบ านาญ 

2 ว่าท่ี พ.ต.บุญญาฤทธ์ิ  
เจียมประสิทธ์ิ 
รองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

นายเฉลียว  ค าด ี
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพุทธชินราชิพทยา 

นายเจน  อาสมาน 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ ์
อดีตผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ข้าราชการบ านาญ 

3 นางสาวอมรรตัน์   
สารเถื่อนแก้ว 
รองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

นายเฉลียว  ค าด ี
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพุทธชินราชิพทยา 

ว่าท่ี ร.ต. ธีระชัย  ช่วงบุญศร ี
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร ี

นายต่อศักดิ์  สิงห์เพ่น                         
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

4 นางสาวจิรนันท์   
คุ้มบัว 
รองผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

นายเฉลียว  ค าด ี
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพุทธชินราชิพทยา 

ว่าท่ี ร.ต. ธีระชัย  ช่วงบุญศร ี
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี  

นายต่อศักดิ์  สิงห์เพ่น                       
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 


