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ค าน า 
 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2               
( 1 ตุลาคม 2562) จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ ผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความโปร่งใส             
และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 ขอขอบคุณคณะครู และบุ คลากรทุ กท่ านที่ มี ส่ ว นร่ วม ในการจั ดท า ร ายง านนี้ จ นส า เ ร็ จ                              
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรตลอดทั้งงานราชการต่อไป 
 
        ว่าที่ร้อยตรี 
 

             (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
                                                                                     18 ตลุาคม 2562   
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ความเป็นมา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้ “(ง) ศึกษา วิเคราะห์ 
และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" 
 จากอ านาจหน้าที่และภารกิจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
ข้างต้นนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ภายใต้การก ากับดูแล ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบ ของ กศจ. การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 ในการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ/ลูกจ้างประจ า โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ผู้ รับผิดชอบได้ ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่  ก.ค.ศ.                     
และส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อ ๔  
ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (๑) อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ฯลฯ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ (๓)                 
และ มาตรา ๔๓ 
 มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ (๓) ให้ความเห็นขอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา                            
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นไป พิจารณา และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา                    
ของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.  
 ข้อ ๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พิจารณา               
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย               
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และให้ พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม                         
และจรรยาบรรณ วิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ข้อ ๖ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
(ลาบ่อยครั้ง ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนือง ๆ คือ มาสายเกนิ 9 ครั้ง) 
 ข้อ ๖(๘) ในครึ่ งปีที่แล้วมาต้องมี เวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่ เกินยี่สิบสามวัน                       
แต่ไม่รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน                 
ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
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 ๔. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว๒๑  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก “ให้น า
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน๑ลการปฏิบัติราชการชองให้ข้าราชการพลเรือน สามัญมาตรฐานและแนว
ทางการก าหนด ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้โดยอนุโลมประกอบ 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือนชองช้าราชการศรและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๕. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราการชองช้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญนี้                      
ให้ใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส าหรับรอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒                      
ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ              
รอบที่ ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม และรอบที่ ๒                 
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
 ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์             
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ฃองงานจะต้องมีลัดส่วนคะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 
  ผลสัมฤทธิ์ฃองงานให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือ                 
ตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าชองการใช้ทรัพยากร 
  พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่  ก .พ.ก าหนด                      
และสมรรถนะที่เก่ียวช้องกับการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด 
 ข้อ ๕ในแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนราชการน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                  
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี 
พอใช้ ต้องปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินชองแต่ละระดับ ให้เป็นดุลพินิจชองส่วนราชการก าหนด แค่คะแนน   
ต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๖. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก 
ให้ส านักงานโรงเรียนด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้สอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และวงเงิน            
ที่ได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน 
ส าหรับการเลื่อน ในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการค านวณ หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด              
ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๓๒. ๒/ว๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘                     
เ รื่ อ ง  ก า ร ป รั บ เ งิ น เ ดื อ น เ ข้ า สู่ บั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ น ชั้ น ต่ า ขั้ น สู ง ช อ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ส า มั ญ                                        
(พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ๘. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่  นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘                        
เรื่อง  การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนชั้นต่ าขั้นสูงชองข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ๙. หนั งสือสานักงาน ก.พ. ด่ วนที่สุ ด  นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘                         
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีเงื่อนไชดังนี้ 
  (๑) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด ที่ก าหนดแต่ละประเภท ต าแหน่ง สายงาน                 
และระดับต าแหน่ง 
  (๒) มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
  (๓) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่ อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐาน                    
ในการค านวณ 
  (๔) เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้'ปัดเป็นสิบบาท 
  (๕) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ไม่ได้เลื่อน 
เงินเดือน 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม ๒๕๖1 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) และ 
ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน 2562 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) 
 ๒. เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์                
และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
เป้าหมาย 
 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ๒๕๖2) และครั้งที่ ๒                   
(๑ ตุลาคม ๒๕๖2) จ านวน ๔5 ราย อย่างเป็นธรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 
 
  

ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
 ๑.  ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา สร้างความเข้าใจ และวางแผนด าเนินการ  
 ๒. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๑ เดือน ตุลาคม และเดือน เมษายน แจ้งเวียนปฏิทินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านความเห็นชอบชอง กศจ.แล้ว ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
รับทราบ และร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ 
ในรอบ ๖ เดือน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖1 -๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) และรอบที่ ๒ (1 เมษายน 2562 - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖2) ยึดการงาน ๓ ลักษณะ คือ 
   ๒.๑.๑ งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ 
กลยุทธ์ จุดเน้น หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
   ๒.๑.๒ งานตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน  
   ๒.๑.๓ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
  ๒.๒ ส่งประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก ให้บุคลากรทราบ 
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  ๒.๓ ส่งไฟล์แบบพิมพ์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ แบบรายงานผล และแบบประเมินผลลัมฤทธิ์
ของงาน และแบบประเมินสมรรถนะ แบบสรุปผลการประเมิน ให้บุคลากรทราบ 
  ๒.๔ รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มงานที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเร่งรัดกลุ่มงานท่ีไม่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามก าหนด  
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๓.๑ เดือน กันยายน และเดือน มีนาคม แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
ให้บุคลากรในสังกัดทราบเพ่ือเตรียมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบ ๖ เดือน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖1 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบที่ ๒ ( ๑ เมษายน 2562 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) ประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของงานประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนเองเสนอรองผู้อ านวยการ 
  ๓.๒ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ฐานการค านวณ ของแต่ละกลุ่ม                 
เพ่ือส่งมอบข้อมูลให้รองผู้อ านวยการเตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด 
  ๓.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุ่ม 
ตามปฏิทินที่ก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ก ากับดูแล              
และน าผลการประเมินไปพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนในกรอบวงเงินร้อยละ ๒.98 ของอัตราเงินเดือน 
บุคลากรที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน 2561  และ 1 มีนาคม 2562 โดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๕ ระดับ และก าหนดช่วงคะแนนประเมินชองแต่ละระดับ ดังนี้  
ผลการประเมิน    ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 90.00 ขึ้นไป    ร้อยละในการเลื่อน   2.8 – 6.00 
ผลการประเมินดีมาก   ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 80.00-89.99  ร้อยละในการเลื่อน   2.6 – 2.79  
ผลการประเมินดี        ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 70.00-79.99  ร้อยละในการเลื่อน   2.4 – 2.59  
ผลการประเมินพอใช้   ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 60.00-69.99  ร้อยละในการเลื่อน   0.10-2.39 

ผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 60.00-69.99 ร้อยละในการเลื่อน   0 

  ๓.๔ วันที่ ๓๐ กันยายน และ ๓๑ มีนาคม คณะกรรมการประเมินส่งแบบสรุปผลการประเมิน                   
ผลสัมฤทธิ์ฃองงาน ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการประเมินชองบุคลากรทุกราย 
ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๔. การเลื่อนเงินเดือน 
  ๔.๑ จัดท ารายงานการนับจ านวนช้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน และ วันที่ ๑ 
มีนาคม และอัตราเงินเดือนรวม 
  ๔.๒ จัดท าระเบียบวาระการประชุมเลื่อนเงินเดือนช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๑  (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) พร้อมรายละเอียดจ านวนข้าราชการ                    
อัตราเงินเดือนรวม และจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพม.27  เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง               
ตามส าดับ 
  ๔.๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ              
และวงเงินที่ได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วง
เงินเดือน ส าหรับการเลื่อนในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการค านวณ หนังสือส านักงาน ก.พ.                  
ด่วนที่สุด ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  (๑) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด ที่ก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่ง สายงาน 
และระดับต าแหน่ง 
  (๒) มีให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน  
  (๓) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐาน                      
ในการประเมิน 



 
๕ 

 

  (๔) เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปิดเป็นสิบบาท (๕)         
ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
  ๔.๔ จัดท าข้อมูลการลาของข้ าราชการ ข้อมูลการ เลื่ อนเงิน เดื อนย้อนหลั ง  ๓ ปี                         
เพ่ือประกอบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ซึ่ง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ ๖(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวน 
ครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด (ลาบ่อยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครัง้ มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเกิน ๙ ครั้ง) 
  ข้อ ๖(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกิน ยี่สิบสามวัน         
แต่ไม่รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน
หกสิบวันท าการ" 
  ๔.5 จัดท าข้อมูลบุคลากรเป็นรายกลุ่ม ประกอบด้วย รายซื่อ ระดับ อัตราเงินเดือน                    
คะแนนประเมิน ฐานการค านวณ อัตราเงินเดือนรวม กรอบวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ และใช้
โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ Microsoft Excel การปัดเศษสิบบาท  
  ๔.๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือนชองช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒55๐ “ข้อ ๒ การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า สามคนขึ้นไปพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน โดย ความเห็นชอบชอง กศจ.  
  ๔.7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละคูณกับฐานในการค านวณ ตามประเภทต าแหน่ง และระดับโดยยึดคะแนน 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ได้จ านวนเงินที่ใช้ 
เลื่อนโดยปัดเศษเป็นสิบบาท รวมเงินที่ใช้เดือนทุกรายภายใน กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๒.๙8 พร้อมทั้ง 
จัดเรียงล าดับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนชองบุคลากร น าเสนอคณะกรรมการกลั่ นกรองการพิจารณา                  
เลื่อนเงินเดือนระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน และเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานชองบุคลากร และข้อมลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๒. ข้อมูลการลา ในรอบ ๖ เดือน 
  ๓. อัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ ๑ กันยายน และ วันที่ ๑ มีนาคม กรอบวงเงินที่ ได้รับ              
การจดัสรรเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๒.๙8 ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน และ วันที่ ๑ มีนาคม 
  ๔. ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี  
  ๔.8 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๔๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก และประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒55๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก  
  ๔.9 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาเสนอรายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ                         
เพ่ือความถูกต้อง เป็นธรรมก่อนน าเสนอ อกศจ.และกศจ. ตามล าดับ 
  ๔.10 จัดท าระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที่  ๑ (๑ เมษายน)                        



 
๖ 

 

และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ                  
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพ่ือจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.ตามล าคับ 
  4.11 เมื่อ กศจ.ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแล้ว จัดท าร่างค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) 
และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ผู้มีอ านาจตาม มาตรา 5๓                
แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒5๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
  ๔.๑2 ส่งค าเลื่อนเงินเดือนฯ ที่ศึกษาธิการจังหวัดลงนามค าสั่งแล้ว ให้กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 5. จัดท าประกาศรายซื่อผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือน ที่มีผลการประเมิน 
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ๖. ท าหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (หนังสือชั้นความลับ) 
 ๗. ท าค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าส่งทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 บุคลากรบางคนจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ไม่ครอบคลุมภาระงานที่โรงเรียนก าหนดไว้          
ซึ่งประกอบด้วย ๑. งานประจ า ๒. งานนโยบาย ๓. งานพ้ืนที่รับผิดชอบ ๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย              
5. Best Practice และยังส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้กลุ่มบริหารงาน บุคคลล่าช้ากว่าปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
ต้องเร่งรัดให้ด าเนินการอยู่เสมอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเน้นย้ าในที่ประชุมบุคลากรประจ าเดือน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดท าข้อตกลง 
ปฏิบัติราชการของบุคลากรให้ก าหนดภาระงานครอบคลุม ๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) งานประจ า                    
๒) งาน นโยบาย ๓) งานพ้ืนที่รับผิดชอบ ๔) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5) Best Practice ซึ่งบุคลากร                  
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญน้อยในการแจกแจงงานให้ครอบคลุมประเด็นอ่ืน ๆ 
 2. เร่งรัด ติดตาม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือน ในที่ประชุมรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด หากส่งช้าจะส่งผลกระทบถึง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือน ต้องเร่งรีบและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 

บันทึกข้อตกลงเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
ประกาศรายซื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 
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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ที่ 212 /๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  

………………………………………… 

  ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จะด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ                                
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า เพ่ือประกอบ       
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส                 
และยุติธรรม 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม                
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า ดังนี้  
 

 ๑. คณะกรรมการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
ระดับชั้นต้น ประกอบด้วย  

๑.๑ คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานชุดที่ ๑ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1) นางถนอม    บุญพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 2) นายอภิชาติ  จันหัวนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 3) นางสุภาวดี  ยุรชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                                                           และเทคโนโลยี  
 4) นายศิวกร  ไชกุมาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 5) นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 6) นายเรืองยศ  เวียงนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 7) นายบุญตา  ศรีอนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 8) นายธิบดี  เพชรสม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หน้าที่  ให้หั วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่ อข้ าราชการครู                                     

ที่ควรได้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ และเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย 
 

๑.๒ คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ ๒ หัวหน้าระดับ 
1) นางปาลิดา  ไชยกุมาร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

 2) นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
 3) นายวิชญะ  ปัญญา  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 4) นายธงชัย  ทองสุพล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 5) นายชูชาติ  บุญบรรลุ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 6) นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 



 
๙ 

 

หน้าที่ ให้หัวหน้าระดับ พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่ อข้าราชการครูที่ควรได้เลื่อนเงินเดือน             
กรณีพิเศษ และเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย  

 

1.3 คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 3  หัวหน้าคณะสี 
 1) นายวิชญะ  ปัญญา  หัวหน้าคณะมเหศักดิ์ 
 2) นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  หัวหน้าคณะหลักเมือง 
 3) นายสมบัติ  เพ็งนาม  หัวหน้าคณะภูพลาญ 
 4) นายศิวกร  ไชยกุมาร หัวหน้าคณะหาญณรงค์ 
หน้าที่ ให้หัวหน้าคณะสี พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่อข้าราชการครูที่ควรได้เลื่อนเงินเดือน                

กรณีพิเศษ และเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย 
 

1.4 คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1) นายอภิชาติ  จันหัวนา          หวัหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรม

ชุมนุม 
 2) นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
 3) นายศิวกร  ไชยกุมาร หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
 4) นายนิคม  จันทะโสม หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
หน้าที่ ให้หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนแต่ละกิจกรรม พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่อ                     

ข้าราชการครูที่ควรได้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ และเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย 
 

๑.5 คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 5 รองผู้อ านวยการโรงเรียน
           1) นายไพบูลย์  โสภาพล   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ  

2) นายไกรกฤษณ์ ดุสิต    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและฝ่ายกิจการนักเรียน 
หน้าที่  พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่อข้าราชการครูที่ เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                 

หัวหน้าระดับ  หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานต่างๆ ที่ควรได้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ และเรียงล าดับ             
จากคะแนนมากไปน้อย 

 

   1.6  คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 6 คณะกรรมการประเมินผล
หน้าที่พิเศษ ประกอบด้วย 

     1.6.1  ฝ่ายวชิาการ   ประกอบด้วย 

    1) นายไพบูลย์  โสภาพล  ประธานกรรมการ          
   2) นางฉวีวรรณ  จุรุฑา  กรรมการ 

   3) นางวรรณภา  จัดสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

    1.6.2  ฝ่ายธุรการ   ประกอบด้วย 

   1) นายไพบูลย์  โสภาพล  ประธานกรรมการ           

   2) นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ กรรมการ 

   3) นางมะลิ  ศรีสารคาม กรรมการและเลขานุการ 

    1.6.3  ฝ่ายกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 

   1) นายไกรกฤษณ์ ดุสิต  ประธาน กรรมการ 

   2) นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  กรรมการ 

   3) นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
๑๐ 

 

    1.6.4  ฝ่ายบริการ   ประกอบด้วย 

  1) นายไกรกฤษณ์ ดุสิต  ประธาน กรรมการ 

  2) นายเรืองยศ  เวียงนนท์ กรรมการ 

  3) นายสมบัติ  เพ็งนาม  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่     พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่อข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษในแต่ละฝ่าย                                 
ที่ควรได้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ และเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานระดับชั้นต้น ชุดที่ ๑ ถึง ชุดที่ 6                              
ส่งผลการประเมินใส่ซองปิดผนึกท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563  

 

2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจ าระดับโรงเรียน  
ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ   โพธิ์พันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพบูลย์  โสภาพล  กรรมการ 
2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  พิจารณากลั่นกรองประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าตาม
หลักเกณฑ์                และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งสมควรจะได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างหรืองดเลื่อน  ตาม
เกณฑ์การประเมิน                 และเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย 

 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองและสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ประธานกรรมการ 

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  กรรมการ  

3. นายไพบูลย์  โสภาพล  กรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
๑. พิจารณากลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดด้วยความโปร่งใส             

และเป็นธรรม 

๒. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์                
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งสมควรจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนหรืองดเลื่อน ตามเกณฑ์
ประเมินต่อไปนี้ 

 

ผลการประเมิน        ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 90.00 ขึ้นไป    ร้อยละในการเลื่อน   2.8 – 6.00 

ผลการประเมินดีมาก   ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 80.00-89.99  ร้อยละในการเลื่อน   2.6 – 2.79  
ผลการประเมินดี        ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 70.00-79.99  ร้อยละในการเลื่อน   2.4 – 2.59  
ผลการประเมินพอใช้   ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 60.00-69.99  ร้อยละในการเลื่อน   0.10-2.39 

ผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนการประเมินร้อยละ 60.00-69.99 ร้อยละในการเลื่อน   0 

 

 

 

 



 
๑๑ 

 

 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม                   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและราชการ สืบไป 

  
      สั่ง  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2   
  

 
                                    ว่าที่ร้อยตรี  
    

                                              (พรเทพ    โพธิ์พันธุ์) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 

--------------------- 
  ตามทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้มีค าสั่ง ที่  212 / 2562 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม  2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทาง การศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.7/ ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศผลการปฏิบัติราชการผู้ที่มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ “ดีเด่น” จ านวน ๔5 คน  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 
 
           ว่าที่ร้อยตรี  
  
                   (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
๑๓ 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 

 
ล าดับ

ที่
ตาม 
จ.18 

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โรงเรียน ระดับ หมายเหตุ 

1 นายค าผาย มนตรีปฐม รองผอ.ร.ร. 72954 รองผอ.ร.ร. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น   

2 นายไพบูลย์ โสภาพล รอง ผอ.ร.ร. 72943 รองผอ.ร.ร. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

3 นายพานิช   ลาสระค ู รอง ผอ.ร.ร. 72949 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการรอ้ยเอด็ 
ดีเด่น  

4 นายนิคม  จันทะโสม ครู/คศ.3 72947 วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

5 นางสุภาวด ี ยุรชัย ครู/คศ.3 72950 วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

6 นายอภิชาต ิ จันหัวนา ครู/คศ.3 729558 คณิตศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

7 นายบุญม ี ก้อนรัตน ์ ครู/คศ.3 72966 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

8 นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครู/คศ.3 72971 ภาษาไทย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

9 นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ ครู/คศ.1 72973 ภาษาไทย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

10 นางถนอม  บุญพันธ์ ครู/คศ.3 72976 ภาษาไทย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

11 นางวารุณ ี สายโสภา ครู/คศ.3 72978 วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

12 นายเรืองยศ  เวียงนนท์ ครู/คศ.3 72979 สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

13 นายนพดล  พรมโสภา ครู/คศ.3 72983 ภาษาไทย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

14 นายอดิศรชัย  ใบลี ครู/คศ.2 72993 ศิลปะ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

15 นายสรวิชญ ์บุตรพรม ครู/คศ.3 72998 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

16 นางปาลิดา  ไชยกุมาร ครู/คศ.3 102186 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

17 นายจ ารญู  ศีรษะภมู ิ ครู/คศ.3 102189 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

18 นายวีรพันธ์ุ  จิตรมานะ ครู/คศ.3 102190 วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

19 นายประจวบ  สุวรรณศร ี ครู/คศ.3 104428 สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

20 นางสาวนิภาพร  พันสาง ครูผู้ช่วย 104432 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

21 นายสมบตั ิ เพ็งนาม ครู/คศ.3 104440 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

22 นางพรรณ ี พันะพุมมี ครู/คศ.3 104445 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

23 นายบุญตา  ศรีอนุกูล ครู/คศ.3 72243 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  



 
๑๔ 

 

ล าดับ
ที่

ตาม 
จ.18 

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โรงเรียน ระดับ หมายเหตุ 

24 นางฉวีวรรณ  จุรุฑา ครู/คศ.3 69947 คณิตศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

25 นางสาวเกณิกา  อุตรชัย ครู/คศ.3 72442 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

26 นายเดชา  วรรณธาน ี ครู/คศ.3 71603 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

27 นางกุลฤด ี ช้ินเขมจาร ี ครู/คศ.3 72523 วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

28 นายพิทักษ์  ภาคมฤค ครู/คศ.3 72571 สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

29 นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร ครู/คศ.3 69056 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

30 นายเด่นพงษ ์ ใจหาญ ครู/คศ.3 80739 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

31 นางมะล ิ ศรีสารคาม ครู/คศ.3 69585 คณิตศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

32 นางนภา  เรืองบุญ ครู/คศ.3 71918 คณิตศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

33 นางณิชากร  เจมส ์ ครู/คศ.3 71624 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

34 นายศิวกร ไชยกุมาร  ครู/คศ.3 101718 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

35 นายกุศล  ศรีสารคาม ครู/คศ.3 69572 คณิตศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

36 นางมนทกานต์  อุดมทว ี ครู/คศ.3 70878 ภาษาไทย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

37 นางอัจฉริยาภรณ ์ อินทะเนน ครู/คศ.2 132550 คณิตศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

38 นายชูชาติ บุญบรรล ุ ครู/คศ.3 130858 วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

39 นายส าราญ  ปัญญา ครู/คศ.2 72596 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

40 นายศุภณัฐ รัตนแสง ครูผู้ช่วย 71443 วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

41 นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย 72972 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

42 นางกัญญาวีร ์ พานกุล ครูผู้ช่วย 72999 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

43 นางสาวรัติยา  ดาโสภา   ครูผู้ช่วย 73000 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

44 นายอภิชาต ินระศาสตร ์ ครู/คศ.3 72686 สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรอ้ยเอด็ 

ดีเด่น  

45 
นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์ ครู/คศ.3 2223 สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการรอ้ยเอด็ 
ดีเด่น  

       
 

 



 
๑๕ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นายค าผาย  มนตรีปฐม    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
            (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒     
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         บริหารสถานศึกษา                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายค าผาย  มนตรีปฐม        ไดช้ี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายค าผาย  มนตรีปฐม      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายค าผาย  มนตรีปฐม   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       บริหารสถานศึกษา        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                           ลงลายมือชือ่   
 
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นายค าผาย  มนตรีปฐม  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 

 



 
๑๖ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที ่: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นายไพบูลย์  โสภาพล    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
            (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒     
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         บริหารสถานศึกษา                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายไพบูลย์  โสภาพล        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายไพบูลย์  โสภาพล      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายไพบูลย์  โสภาพล   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       บริหารสถานศึกษา        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                    ลงลายมือชื่อ   
 
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นายไพบูลย์  โสภาพล  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 
 



 
๑๗ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นายพานิช  ลาสระค ู   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
        (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒     
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         บริหารสถานศึกษา                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายพานิช  ลาสระคู        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายพานิช  ลาสระคู      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายพานิช  ลาสระคู   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       บริหารสถานศึกษา        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                    ลงลายมือชื่อ   
 
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นายไพบูลย์  โสภาพล  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 
 



 
๑๘ 

 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
      นายอดิศรชัย  ใบลี    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
         (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒     
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายอดิศรชัย  ใบลี        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายอดิศรชัย  ใบลี      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายอดิศรชัย  ใบลี   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                     
          ลงลายมือชื่อ   
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                    (  นายอดิศรชัย  ใบลี  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     ต าแหน่ง       ครู ช านาญการ       ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง               ผู้รับข้อตกลง 
 
 



 
๑๙ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
      นายสรวิชญ์  บุตรพรม    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
            (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายสรวิชญ์  บุตรพรม        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายสรวิชญ์  บุตรพรม      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายสรวิชญ์  บุตรพรม   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                          ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นายสรวิชญ์  บุตรพรม  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง       ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                 ผู้รับข้อตกลง 
 
 



 
๒๐ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
      นางพรรณี  พันธะพุมมี    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
            (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางพรรณี  พันธะพุมมี        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางพรรณี  พันธะพุมมี      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางพรรณี  พันธะพุมมี   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                              ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นางพรรณี  พันธะพุมมี  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                  ต าแหน่ง      ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                 ผู้รับข้อตกลง 
 
 



 
๒๑ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
      นางปาลิดา  ไชยกุมาร    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
            (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางปาลิดา  ไชยกุมาร        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางปาลิดา  ไชยกุมาร      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางปาลิดา  ไชยกุมาร   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                           ลงลายมือชือ่   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นางปาลิดา  ไชยกุมาร  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                   ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                 ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๒ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นายสุรพงษ์   ชมภูบุตร    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
            (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายสุรพงษ์   ชมภูบุตร        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายสุรพงษ์   ชมภูบุตร      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายสุรพงษ์   ชมภูบุตร   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                                 ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นายสุรพงษ์   ชมภูบุตร  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                  ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                 ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๓ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นายสมบัติ   เพ็งนาม    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
            (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายสมบัติ   เพ็งนาม        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายสมบัติ   เพ็งนาม      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายสมบัติ   เพ็งนาม   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นายสมบัติ   เพ็งนาม  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                 ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๔ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นายวิชญะ  ปัญญา    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายวิชญะ  ปัญญา        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายวิชญะ  ปัญญา      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายวิชญะ  ปัญญา   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                                 ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นายวิชญะ  ปัญญา  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง       ครู ช านาญการ      ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๕ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นางสุภาวดี  ยุรชัย     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางสุภาวดี  ยุรชัย        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางสุภาวดี  ยุรชัย      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางสุภาวดี  ยุรชัย   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                           ลงลายมือชือ่   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นางสุภาวดี  ยุรชัย  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๖ 

 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นายนิคม  จันทะโสม     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายนิคม  จันทะโสม        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายนิคม  จันทะโสม      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายนิคม  จันทะโสม   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นายนิคม  จันทะโสม  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๗ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๘ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                              ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๒๙ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นางวารุณี  สายโสภา     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางวารุณี  สายโสภา        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางวารุณี  สายโสภา      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางวารุณี  สายโสภา   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นางวารุณี  สายโสภา  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๐ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นายชูชาติ  บุญบรรลุ     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายชูชาติ  บุญบรรลุ        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายชูชาติ  บุญบรรลุ      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายชูชาติ  บุญบรรลุ   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นายชูชาติ  บุญบรรลุ  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ   ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๑ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นายศุภณัฐ  รัตนแสง     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายศุภณัฐ  รัตนแสง        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายศุภณัฐ  รัตนแสง      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายศุภณัฐ  รัตนแสง   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นายศุภณัฐ  รัตนแสง  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง           ครูผู้ช่วย            ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๒ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
       นายอภิชาติ  จันหัวนา     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายอภิชาติ  จันหัวนา        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายอภิชาติ  จันหัวนา      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายอภิชาติ  จันหัวนา   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                 (  นายอภิชาติ  จันหัวนา  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ            ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๓ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
        นางนภา  เรืองบุญ     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางนภา  เรืองบุญ        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางนภา  เรืองบุญ      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางนภา  เรืองบุญ   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                   (  นางนภา  เรืองบุญ  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ            ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๔ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
        นายกุศล  ศรีสารคาม     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายกุศล  ศรีสารคาม        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายกุศล  ศรีสารคาม      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายกุศล  ศรีสารคาม   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                   (  นายกุศล  ศรีสารคาม  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง      ครู ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๕ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
        นางฉวีวรรณ  จุรุฑา     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางฉวีวรรณ  จุรุฑา        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางฉวีวรรณ  จุรุฑา      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางฉวีวรรณ  จุรุฑา   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                   (  นางฉวีวรรณ  จุรุฑา  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง      ครู ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๖ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
        นางมะลิ  ศรีสารคาม     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางมะลิ  ศรีสารคาม        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางมะลิ  ศรีสารคาม      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางมะลิ  ศรีสารคาม   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                              ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                   (  นางมะลิ  ศรีสารคาม  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง      ครู ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๗ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
  นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน        ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน      ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                (  นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง            ครู ช านาญการ          ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                     ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๘ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นางณิชากร  เจมส์    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
        (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางณิชากร  เจมส์     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางณิชากร  เจมส์     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางณิชากร  เจมส์   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางณิชากร  เจมส์  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง    ครู ช านาญการพิเศษ      ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                 ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๓๙ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นางสาวสุปาณี  อุตรชัย    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
        (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางสาวสุปาณี  อุตรชัย     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางสาวสุปาณี  อุตรชัย     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางสาวสุปาณี  อุตรชัย   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางสาวสุปาณี  อุตรชัย  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง       ครู ช านาญการพิเศษ      ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                    ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๐ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายบุญตา  ศรีอนุกูล    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
        (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายบุญตา  ศรีอนุกูล     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายบุญตา  ศรีอนุกูล     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายบุญตา  ศรีอนุกูล   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                              ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายบุญตา  ศรีอนุกูล  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง       ครู ช านาญการพิเศษ      ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                   ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๑ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายเดชา  วรรณธานี    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
        (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายเดชา  วรรณธานี     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายเดชา  วรรณธานี     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายเดชา  วรรณธานี   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                    ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายเดชา  วรรณธานี  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู ช านาญการพิเศษ      ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                 ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๒ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นางสาวนิภาพร  พันสาง    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางสาวนิภาพร  พันสาง     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางสาวนิภาพร  พันสาง     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางสาวนิภาพร  พันสาง   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                              ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางสาวนิภาพร  พันสาง  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง              ครูผู้ช่วย            ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                   ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๓ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นางกัญญาวีร์  พานกุล    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางกัญญาวีร์  พานกุล     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางกญัญาวีร์  พานกุล     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางกัญญาวีร์  พานกุล   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                           ลงลายมือชือ่   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางกัญญาวีร์  พานกุล  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง              ครูผู้ช่วย            ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                   ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๔ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นางสาวรัติยา  ดาโสภา    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางสาวรัติยา  ดาโสภา     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางสาวรัติยา  ดาโสภา     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางสาวรัติยา  ดาโสภา   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
  

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางสาวรัติยา  ดาโสภา  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง              ครูผู้ช่วย            ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                   ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๕ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
   นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง                  ครูผู้ชว่ย               ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                      ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๖ 

 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นางมนทกานต์  อุดมทวี    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางมนทกานต์  อุดมทวี     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางมนทกานต์  อุดมทวี     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางมนทกานต์  อุดมทวี   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                              ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางมนทกานต์  อุดมทวี  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                   ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๗ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นายนพดล  พรมโสภา    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายนพดล  พรมโสภา     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายนพดล  พรมโสภา     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายนพดล  พรมโสภา   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                           ลงลายมือชือ่   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายนพดล  พรมโสภา  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                   ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๘ 

 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นางถนอม  บุญพันธ์    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
        (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางถนอม  บุญพันธ์     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางถนอม  บุญพันธ์     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางถนอม  บุญพันธ์   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                   (  นางถนอม  บุญพันธ์  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                   ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๔๙ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นางวรรณภา  จัดสุวรรณ    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางวรรณภา  จัดสุวรรณ     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางวรรณภา  จัดสุวรรณ     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางวรรณภา  จัดสุวรรณ   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                          ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                   (  นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง        ครู  ช านาญการพิเศษ      ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                      ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๐ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
    นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                            ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง                ครู  คศ.๑             ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                     ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๑ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายศิวกร  ไชยกุมาร   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายศิวกร  ไชยกุมาร     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายศิวกร  ไชยกุมาร     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายศิวกร  ไชยกุมาร   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                             ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายศิวกร  ไชยกุมาร  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๒ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
          (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายจ ารูญ  ศีรษะภูม ิ    ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                          ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๓ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายบุญมี  ก้อนรัตน์    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
         (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายบุญมี  ก้อนรัตน์     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายบุญมี  ก้อนรัตน์     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายบุญมี  ก้อนรัตน์   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                          ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายบุญมี  ก้อนรัตน์  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๔ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายเด่นพงษ์  ใจหาญ    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
         (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายเด่นพงษ์  ใจหาญ     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายเด่นพงษ์  ใจหาญ     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายเด่นพงษ์  ใจหาญ   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                               ลงลายมอืชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายเด่นพงษ์  ใจหาญ  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๕ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
         (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์     ไดช้ี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                               ลงลายมอืชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๖ 

 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายเรืองยศ  เวียงนนท์    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
         (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายเรืองยศ  เวียงนนท์     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายเรืองยศ  เวียงนนท์     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายเรืองยศ  เวียงนนท์   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                          ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายเรืองยศ  เวียงนนท์  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๗ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายประจวบ  สุวรรณศรี    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายประจวบ  สุวรรณศรี     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายประจวบ  สุวรรณศรี     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายประจวบ  สุวรรณศรี   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                          ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายประจวบ  สุวรรณศรี  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง       ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                    ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๘ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายพิทักษ์  ภาคมฤค    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
         (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายพิทักษ์  ภาคมฤค     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายพิทักษ์  ภาคมฤค     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายพิทักษ์  ภาคมฤค   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                              ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายพิทักษ์  ภาคมฤค  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 



 
๕๙ 

 

บันทึกข้อตกลง 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อตกลงระหว่าง  
    ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพธิ์พันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
             (ผู้ท าข้อตกลง) 
       กับ 
     นายอภิชาติ  นระศาสตร์    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
           (ผู้รับข้อตกลง) 
๓. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับระยะเวลาระหว่าง 
   วันที่      ๑    เมษายน    ๒๕๖๒          ถึงวันที่       ๓๐      กันยายน     ๒๕๖๒        d  
๔. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)  
    ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          (๓๐ คะแนน)  
    ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงาน         การสอน                                                 ก 
    ๔.๔ อ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                             d 
๕. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                     
    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      นายอภิชาติ  นระศาสตร์     ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
    และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน 
    และข้าพเจ้ายินดี จะให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    การปฏิบัติงานของ    นายอภิชาติ  นระศาสตร์     ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                                     
    ตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้  
๖. ข้าพเจ้า   นายอภิชาติ  นระศาสตร์   ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน                
   ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อ และจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  
๗. บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง  
    ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงาน       การสอน        และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ                                        
    และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี                          ลงลายมือชื่อ   
  
                             ( พรเทพ    โพธิ์พันธุ์ )                  (  นายอภิชาติ  นระศาสตร์  )                              
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด             ต าแหน่ง     ครู  ช านาญการพิเศษ     ก                                  
                                 ผูท้ าข้อตกลง                  ผู้รับข้อตกลง 
 


