
 
ที่ ศธ ๐๔347/ว638                                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
                                                                         ๑๙๗ หมู่ ๒๐ ต าบลนอกเมือง 
                                                                         อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   ๓๒๐๐๐ 

                                                                25 กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ     
        ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว17/2552 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564        จ านวน ๑ ชุด 

 ตามที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2564 มีมติให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับ
การประเมินเสนอ รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา เพ่ือให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยเคร่งครัด และการให้คะแนน กรณีได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนเต็ม ควรมีเอกสาร
ที่ระบุเหตุผลว่าบุคคลผู้รับการประเมินมีผลงานดีเด่นและมีความเป็นเลิศด้านใด และอย่างไร พร้อมทั้งบันทึกลง
ในแบบประเมินอย่างชัดเจน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐   
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเพ่ิมเติมในกรณีคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านมีความต่างกัน
เกิน ๕ คะแนน ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการประชุม ดังนั้น จึงขอให้กรรมการประเมิน ได้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์          
โดยเคร่งครัดต่อไป นั้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขอเรียนว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ เพ่ือด าเนินการประเมิน     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ          
และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. แจ้งผู้ขอรับการประเมนิเตรียมเอกสารหลักฐานรับการประเมิน (สายผู้สอน) ประกอบด้วย 
  ๑.๑ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ (ก.ค.ศ.๕)     จ านวน ๑ ชุด 
  ๑.๒ แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ด้านที่ ๒ (ก.ค.ศ.๗/๑)   จ านวน ๓ ชุด 
  ๑.๓ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ (ก.ค.ศ.๘/๑)    จ านวน ๑ ชุด 
     ๑.๔ แบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๓ (ก.ค.ศ.๑๑/๑.๑)    จ านวน ๓ ชุด 
     ๑.๕ แบบประเมินด้านที่ ๑ ด้านที ่๒ และด้านที่ ๓ (ก.ค.ศ.๑๔/๑.๑)จ านวน ๓ ชุด 
     ๑.๖ แบบ ก.ค.ศ.๑๕/๑       จ านวน ๑ ชุด 
 
                 /2. ประสาน.... 



~ 2 ~ 
 

 ๒. ประสานคณะกรรมการประเมินฯ ตามรายชื่อดังแนบ ท าการประเมินผู้ เสนอ              
ขอมีวิทยฐานะช านาญการ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 แล้วส่งแบบประเมินมายังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ดังนี้  

 (สายผู้สอน)  
  2.๑ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ (ก.ค.ศ.๕)      จ านวน ๑ ชุด 
  2.๒ แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ ๒ (ก.ค.ศ.๗/๑)    จ านวน ๓ ชุด 
  2.๓ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ (ก.ค.ศ.๘/๑)     จ านวน ๑ ชุด 
     2.๔ แบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๓ (ก.ค.ศ.๑๑/๑.๑)     จ านวน ๓ ชุด 
     2.๕ แบบประเมินด้านที่ ๑ ด้านที ่๒ และด้านที่ ๓ (ก.ค.ศ.๑๔/๑.๑)  จ านวน ๓ ชุด 
     2.๖ แบบ ก.ค.ศ.๑๕/๑        จ านวน ๑ ชุด 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
  

                                      
 
 
          (นางสุเนตร  ขวัญด า) 
            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
โทร 0 4406 9660 ต่อ 103 
โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๖๕ 



 
ที่ ศธ ๐๔347/ว639                                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
                                                                         ๑๙๗ หมู่ ๒๐ ต าบลนอกเมือง 
                                                                         อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   ๓๒๐๐๐ 

                                                                 25 กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ       
        ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครู     
        และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 

เรียน  คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

อ้างถึง  มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  จ านวน ๑ ชุด 

 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่   
21 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จ านวน 12 ราย นั้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ขอเรียนว่า ได้จัดท าบัญชี รายชื่อ
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 12 ราย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
  

                                      
 
 
         (นางสุเนตร  ขวัญด า) 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
โทร 0 4406 9660 ต่อ 103 
โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๖๕ 










