
 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

ที่   0694     /๒๕65 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

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

 ตามท่ี สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2564 และ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ศธ 0206.4/ ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น 

 เพื ่อให้การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปด้วย        
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด วิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ    
พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

 1.1 นาธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสุวชิา มั่นยืน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 1.3 นางราตรี สะดีวงศ์  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 1.4 นายไวพจน์ ศรีธัญ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้การอำนวยการ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และแก้ปัญหาต่างๆ ที ่อาจจะเกิดขึ้น เพื ่อให้การ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

ชุดที่ 1 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายบุญส่ง พรหมมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายเจริญ คำหล้า  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (ว 10 /2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 
ของรองผู้อำนวยการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. นายไวพจน์ ศรีธัญ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 
๒. นายสุวิชา มั่นยืน    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 
๓. นางราตรี สะดีวงศ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 
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ชุดที่ 2 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. ดร.ชลอ พลนิล  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

          นายอาคม ปาสีโล  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 

ชุดที่ 3 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นายปิยวุฒ ิ ป้องเพชร ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นายคมกฤษฏ์ บุญมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายกตนนท ์ นาทัน  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 

๒. นายกิตติพงศ ์จันทร์งาม ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 

๓. นายจตุรงค ์ อ่อนสาร  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 

ชุดที ่4 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นายสรรพสิทธิ ยืนยาว  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายอินทรายุธ เชสูงเนิน ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
๒. นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
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-3- 
๓. นายธีรเดช ทิมา  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
๔. นายวสันต์ สุดหา  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
๕. นายอภิสิทธิ์ พรมดอน ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอากาศยาน 
๖. นายวันชัย นิยมวงศ ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
๗. นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
๘. สิบเอกเดชศรี พนมเขต  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
๙. นายวันชัย นิยมวงศ ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเครื่องกล 

ชุดที่ 5 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นายธวชัชัย สุขเกษม  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นางพรสวรรค์ บุญรังสี  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายสุพัฒน์ แนวจำปา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๒. นายอุทัย พลเขตต์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๓. นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ชุดที่ 6 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอุไล ป้องเพชร ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นางธันยพร บุญเย็น  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(คณิตศาสตร์) 
๒. นางพนิดา องค์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(คณิตศาสตร์) 
๓. นายปราโมทย ์ สายภา  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(คณิตศาสตร์) 
๔. นางสาวชญานันท์ หอมจิตร ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(คณิตศาสตร์) 
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ชุดที่ 7 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวบัวใส ศรไชย  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. ร้อยตำรวจหญิงปาริชาด ขันบุตรศรี ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายอิทธิวัฒน์  ไทยแท ้ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๒. นางมนัสนันท์  ไทยแท ้ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๓. นางทิพวรรณ สายพิณ  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๔. นางอรทัย ซาเสน  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๕. นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๖. นายชารินทร์ ลาฤทธิ์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชุดที่ 8 
 1. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวบัวใส ศรไชย  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอ่ืน กรรมการ 
 3. นางสาวอุไล ป้องเพชร ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอ่ืน กรรมการ 

มีหน้าที ่ 

1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการ
ประเมิน)ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางทิพวรรณ สายพิณ  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2. นางอรทัย ซาเสน  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

3. นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชุดที่ 9 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นางณชิตา เถาว์โท  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 
                                                                                                             /มีหน้าที่... 
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มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 
ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายณราวิตญ์   มีด ี  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๒. นางขนิษฐา ดาโรจน์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๓. นายเกียรติพล  บุญหล่อ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชุดที่ 10 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุรัสดา โมคทิพย์ ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นางสาวแสงจันทร์  แหล่งหล้า ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 
ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นางศิรินณา ดอนชัย  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๒. นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๓. นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๔. นางสาวปรานี  ศรีมันตะ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๕. ว่าที่ ร.ต. อัครวินท์  พละศักดิ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๖. นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๗. นางสาวดุษฎีพร  ดวงศรี ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชุดที ่11 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางวัฒนา ซุยกระเดื่อง ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นางเบญจวรรณ ตั้งสกุล ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

                                                                                         /1. นางดาราวรรณ... 
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๑. นางดาราวรรณ รอดสิน ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

๒. นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชุดที่ 12 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุนันทา เขียวนิล ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายธนพงษ ์ ศักดิ์เจริญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ                                                            

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

           นางสุภัดสา ศิริชนะ  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชุดที่ 13 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายวทัญญ ู บุตรศรี  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นายวุฒิพัฒน์ กัญญะลา ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
                                                        

มีหน้าที่  
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายสุนทร ดอนชัย  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๒. นายชาญวิทย์ กอแก้ว  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๓. นายปัญจพร พฤกษชาติ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๔. นายโชคชัย แสนโท  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๕. นายเอกฉัตร พลรัตน์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ชุดที่ 14 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายวทัญญ ู บุตรศรี  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นายพงศ์พฤทธิ์ แสนยอดคำ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 
                                                                                                      /มหีน้าที่... 
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มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายเจริญพร เจตอธิการ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๒. นายสถิระ กาญจันดา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๓. นายยศสรัล แสงสาย  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๔. นายภาสกร ศรีขาว  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๕. นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ชุดที่ 15 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่พันตรีวิทยา ทนงจิตร ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายสุกรี พรมนิกร ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๒. นายรณฤทธิ์ อมรสิน  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๓. นายสมลักษณ ์ ศรีพนากุล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ชุดที่ 16 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรศักดิ์ บุญเอก  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นายณัฐพงษ์ รูปใหญ่  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๒. นายอนุรักษ์ กลางแก้ว ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๓. นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

                                                                            /4. ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุธ... 
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๔. ว่าที่ ร.ต. กรีฑาวุธ ทนงจิตร ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๕. นางสาวปิยะดา เดชประทุม ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ชุดที่ 17 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายบุญชรัสมิ ์ธนัชมนตรีวิศาล ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นายอนุชาติ มากกลาง ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายวิทยา กองตระกูลดี ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
๒. นายเอกพร วรรณประภา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

ชุดที่ 18 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายสมชาย ทองแสง  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. นายวัชระ ประคองพันธ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. นายคารมย์ แก้วกันยา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. นายพรศักดิ์ บุญพา  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๕. นายชูเกียรติ ประมุขกุล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๖. นางจุฬาพรรณ์  คณารักษ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๗. นายวิเชียร กำทอง  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๘. ว่าที่ ร.ต. ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๙. นายทรงศักดิ์ สัตนาโค  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. นายเผด็จศึก แสนุวงศ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๑. ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

                                                                                                                   /ชุดที่ 19... 
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ชุดที่ 19 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายประสิทธิ์ พลศรี  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายทรงพล โสภา  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายณรงค์ สุรินทร์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๒. นายเชาวลิต บุญมา  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๓. นายชนะ สุทธิประภา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๔. นายอนุพันธ์ จารุพงษ์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๕. นายตฤณ แสนลา  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๖. นายศักรินทร ์ไชยปัญญา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๗. นายบัณฑิตย ์ เหลาทอง ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๘. นางกัลยาณ ี บุญสุข  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๙. นาพงค์ศักดิ ์ สีลาคม  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

ชุดที่ 20 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายอเนก หิรัญธนกุล ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายสัมฤทธิ์ กาญจนสุนทร ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างโยธา 
๒. นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างโยธา 
๓. นายดุลยวัต รักษ์พงศ ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างโยธา 

ชุดที่ 21 
 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเรืองชัย เขียวสด  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. ผศ.ภัทระ เกิดอินทร์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
                                                                                                              / มีหน้าที่... 
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มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 
ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
    นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์ 

ชุดที่ 22 
 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายอเนก หิรัญธนกุล ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายกฤตยา วรรณพินิจ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
มีหน้าที ่ 

1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 
ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายสงบ ฉ้งทับ  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 

๒. นายภาวัช วรกฤตเรืองกุล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 

๓. นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 

๔. นายอุทัย ไชยวิเศษ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 

๕. นางกนกพร ไชยวิเศษ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 

๖. นางสาวธิดารัตน์ บุญดล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 

๗. นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 

ชุดที่ 23 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางวราภรณ ์ สารวัน  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นางสุนันทา กสิพันธ์  ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 
ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. นางสุภาพร ไชยชนะ  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. นายเทพลิขิต ศิริวงศ์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                                                        /5. นายณภัทร... 
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๕. นายณภัทร พรกิตติกมล ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชุดที่ 24 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรกฤช เหล่าสาย ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 
 3. นายวันชัย ศุภธีรารักษ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 
ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. นายสวัสดิ์ ธงไชย  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๒. นายชนินทร์ พบลาภ  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๓. นายอิทธิพล สุขเติม  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๔. นายชวินทร์ พลหาญ  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๕. นายณัฐพล เทพมา  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๖. นายนราวัฒน์  เขียวอ่อน ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ชุดที่ 25 

 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 

 2. นางอมราพร ปวะบุตร ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

 3. นางประภาวัลย์ ไชยโคตร ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น กรรมการ 

มีหน้าที ่
1. ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วน ที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายที่ประสงค์ขอรับการประเมิน) 

ของข้าราชการครู ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นางมลีทอง จารุพงษ์  ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาการบัญชี 
๒. นางเบญญาดา  อ่อนน้อม ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาการบัญชี 
๓. นางทิพากร แต้ศิริเวชช์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาการบัญชี 

ชุดที่ 26 
 1. นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางลักขณา ไทยกลาง ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นางอ่ิมเอิบ อุทยาพงษ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
                                                                                                               /มีหน้าที่... 




