
 
 

 
ที่  ศธ 04018/ ว3556         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                   
          อ าเออพนมทวน จังววัดกาญจนบุรี 71140 

                                                           25  ธันวาคม  2563 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในวน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
         เป็นระยะเวลา 1 ปี ของผู้ด ารงต าแวน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
         การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตฯ,วัดเบญพาด,บ้านท่ามะกา,วัดตะคร้ าเอน,วัดส านักคร้อ,วัดววายเวนียวฯ, 
        วัดพระแท่นดงรัง,อนุบาลวัดลูกแกฯ 

     ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ก าวนดจัดประชุมเตรียม               
ความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในวน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ของผู้ด ารง
ต าแวน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ในวันที่ 29 ธันวาคม  
พ.ศ.2563  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ว้องประชุมเจ้าคุณทองด า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วย             
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  

          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  

   
                                                 

                                                           (นายอารักษ์  วิเศษสิงว์) 
      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 

กลุ่มบริวารงานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าวนดต าแวน่ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสาร. 0-3457-9338 
www.kan2.go.th 
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ที่  ศธ 04018/ว532         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                   
          อ าเออพนมทวน จังววัดกาญจนบุรี 71140 

                                                            8  กุมอาพันธ์  2564 

เรื่อง   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในวน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา  ต าแวน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
        สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระยะเวลา 1 ปี 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตฯ,วัดเบญพาด,บ้านท่ามะกา,วัดตะคร้ าเอน,วัดส านักคร้อ,วัดววายเวนียวฯ, 
        วัดดาปานนิมิต,อนุบาลวัดลูกแกฯ 

           ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าวนดวลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งใว้ด ารง 
ต าแวน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามวนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ก าวนดใว้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในวน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  แล้วนั้น 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 จึงขอแจ้ง ก าวนดการ             
ใว้ค าปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในวน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ต าแวน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  ในวันที่ 16 กุมอาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.                
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านท่ามะกา อ าเออท่ามะกา จังววัดกาญจนบุรี   

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  

          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  

   
                                                 

                                                            (นายอารักษ์  วิเศษสิงว์) 
      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

กลุ่มบริวารงานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าวนดต าแวน่ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสาร. 0-3457-9338 
www.kan2.go.th 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ที่ 214 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
........................................................... 

        ตามที่  ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้                  
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 ก าหนดให้ผู้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง                
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา                 
ในระยะเวลา 1 ปี โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนน            
การประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นั้น 

   เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ               
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ได้ก าหนดรายละเอียด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน             
ในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                   
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ประกอบกับการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว                 
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/
พ่ีเลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปี ดังนี้ 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ          รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 
2. นายคงคา  จุลกิจวัฒน์          ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
3. นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142  กรรมการ 
4. นางสาวจินตนา  สุขสมแดน   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
5. นางสาวเบ็ญจา  กากะนิก     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 

  อนึ่ง ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวิธีการหลากหลาย 
จ านวน 4 ครั้ง ทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมสรุปและรายงานผลการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้กับประธาน
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่                  

           /- ในหน้าที่... 



-2- 

 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 
ต่อไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   11   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 

        ว่าที่ร้อยตรี 

               (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์) 
             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 



 
 

 
ที่  ศธ 04018/ ว3071         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                   
          อ าเออพนมทวน จังววัดกาญจนบุรี 71140 

                                                            12  พฤศจิกายน  2563 

เรื่อง   นิเทศการปฏิบัติวน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  

เรียน  นายคงคา  จุลกิจวัฒน์ 

     ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ก าวนดนิเทศการปฏิบัติวน้าที่
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ ว้องประชุม           
เจ้าคุณทองด า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงขอแจ้งใว้ท่านทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  

          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  

   
                                                 

                                                            (นายอารักษ์  วิเศษสิงว์) 
      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 

กลุ่มบริวารงานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าวนดต าแวน่ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสาร. 0-3457-9338 
www.kan2.go.th 
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