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 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

7. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

8. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
11. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
12. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
13. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                  
14. นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา 

2. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                           และการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

                                      ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                      การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นายวรรษภณ  แสงเปุา ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

4. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
2. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. นางสาวยุรี  เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นายนิวัตน์  โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นางสาวถวิล  หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวสัทธา  สืบดา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางจิตติมา  ช่ออัญชัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง

รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายบวรศักดิ์  วานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอ
ข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 

นายบวรศักดิ์ วานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  แจ้งเรื่องโครงการหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหอ
เทียนฐาน วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ)  ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ครบวงจรทางพระพุทธศาสนา
นานาชาติ เนื่องในวาระใกล้ครบรอบการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ให้ที่ประชุมรับทราบ  และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหลักสูตรและ
วิชาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพุทธศาสนา ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมได้รับทราบพระประวัติ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงปฏิบัติพระศาสนากิจเพ่ือประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆ 
มากมาย และประการส าคัญ คือทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องนี้ไป
พิจารณาด าเนินการส่งเสริมสนับสนับสนุนพัฒนาโครงการหอพระประวัติฯ และหอเทียนฐาน ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในอาเซียน ที่มีหนังสือ ข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย หลากหลายรูปแบบ มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กเล็ก พ้ืนที่ส าหรับ
กิจกรรมอเนกประสงค์ การสื่อสารทางศิลปวัฒนธรรม และยังมีบรรยากาศที่สร้างสรรค์เพลิดเพลินกับการเรียนรู้พุทธ
ศาสนา ทั้งยังมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เข้ากับโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นของเยาวชนยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง 

 
 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 9  เมษายน  2561 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่  3/25๖1  เมื่อวันที่  9  เมษายน   
๒๕๖1 ณ ห้องประชุมแควน้อย  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว และมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 9  เมษายน  2561  โดยมี
การแก้ไข  ดังนี้ 

-  หน้า 74-78  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารง
ต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ให้แก้ไขข้อความในตาราง “วันครบก าหนดการเตรียมความพร้อม”  แก้ไขเป็น  
“วันที่แต่งตั้ง” 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มี  - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี ๒๕๖๑   

จังหวัดกาญจนบุรีแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมด าเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ภายใต้ 
“มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี ๒๕๖๑ ในคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ   โดยด าเนินการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๑  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Vdeo Conferrence System) เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา   ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน  เริ่มด าเนินการกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๑ โดยยึดตามหลักการ
แนวคิด หลักเกณฑ์เงื่อนไขและกระบวนการวิธีการด าเนินงานตามคู่มือและแผนปฏิบัติการโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

  ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ แจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาคัดเลือก คัดสรร 
จัดส่งรายงานสรุปผลการคัดเลือก เสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดแล้ว จ านวน ๔-๕ ราย ให้ส านักงานภาคด าเนินการพิจารณาร่วมกับประธานคณะกรรมการจังหวัดที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบต่อไป โดยก าหนดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และหน่วยงานทางการศึกษา
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบของนักเรียนผู้ขอรับพระราชทานทุน ถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายใน
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑   

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เสนอรายชื่อนักเรียนเพ่ือขอรับพระราชทานทุนฯ  รวม
จ านวน  ๑๓ ราย ดังนี้ 
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      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จ านวน ๑  ราย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ จ านวน ๒  ราย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ จ านวน ๑  ราย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จ านวน ๗  ราย 
      ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ               จ านวน ๒  ราย 

  คณะกรรมการฯ ตามค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๒๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้
ด าเนินการคัดเลือก โดยวิธีการตรวจสอบเอกสารผลงาน สัมภาษณ์ ประกอบกับพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ผลการสอบ o-net เฉลี่ย ๔ วิชา ด้านความประพฤติ ความพร้อมที่จะศึกษาต่อ บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ     
เจตคติต่อสถาบันกษัตริย์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ และ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ผลการคัดเลือกจัดล าดับทั้ง  ๕ ราย ดังนี้  

      ล าดับที่ ๑  เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แช่มช้อย        โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง   สพม.๘ 
      ล าดับที่ ๒  เด็กหญิงสิริมา วงศ์บุญชัยเลิศ       โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.๘ 
      ล าดับที่ ๓  เด็กหญิงสมฤทัย วารีประกอบกิจ   โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  สพม.๘ 
      ล าดับที่ ๔  เด็กหญิงปนัดดา ทองเย็น            โรงเรียนบ้านหนองปรือ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
      ล าดับที่ ๕  นางสาวอังคนา บ้านกลางดิลก      โรงเรียนประชามงคล  สพม.๘ 

                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้น าเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนจัดเรียง  ล าดับ
จ านวน ๕ รายข้างต้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ไปยังส านักงานศึกษาธิการภาค ๔  ในการประชุมพิจารณาระดับ
ภาค จาก ๔ จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ให้เหลือผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนภาคละ ๘ ราย โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ภาค๔) เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณา เมื่อ
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี ผลการพิจารณานักเรียนที่ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองและรับรองจากศึกษาธิการภาคร่วมกับคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด จัดล าดับรายชื่อ   
ผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับทุนพระราชทานฯ ดังนี้  

     ล าดับที่ ๑ นายอนันต์  เลี้ยงอ านวย               โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม 
     ล าดับที่ ๒ นางสาวพัชรินทร์ จันคูหา              โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี  
     ล าดับที่ ๓ เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แช่มช้อย          โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง จังหวัดกาญจนบุรี 
     ล าดับที่ ๔  เด็กหญิงสิริมา วงศ์บุญชัยเลิศ        โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
                                                              จังหวัดกาญจนบุรี 
     ล าดับที่ ๕  นางสาวฑิตยา  สุวรรณลักษณ์       โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี 
     ล าดับที่ ๖  นายธนพล  โพธิ์พิจิตร                 โรงเรียนวัดบางขวาก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
     ล าดับที่ ๗  นายทวีศักดิ์  แก้ววงศ์                  โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
     ล าดับที่ ๘  เด็กหญิงอริศา  ย่อมเท่ียงแท้          โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี 

                      ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองพร้อมแบบรายงานข้อมูลของนักเรียนผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ ทั้ง ๘ ราย ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติต่อไป   

                      จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
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4.2 เรื่อง  การเปิดรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)             
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอรายงานข้อมูลโรงเรียนที่เปิดรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 
มาตรา 54 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนไดรับการศึกษาเป็นเวลา  12 ป ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน

จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไมเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก ไดรับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 มีแนวปฏิบัติโดยสรุปดังนี้  

2.1 การรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ 

2.2 การนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันเปิด ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 
พฤษภาคม 

3. แนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กอายุ  3 ปีบริบูรณ์           
ปีการศึกษา 2561 มีแนวปฏิบัติโดยสรุปดังนี้ 

3.1 สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้เปิดรับเด็ก
อนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ ไม่เกินจ านวนห้องท่ีรับอยู่เดิม  

3.2 สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพ้ืนที่บริการไม่มี
สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืนเปิดรับให้รับเด็กที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้ตามความ
พร้อมของสถานศึกษา  

3.3 พ้ืนที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืนจัดการศึกษาอนุบาล
อายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจ านวนเด็กเกินขีดความสามารถให้สถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เปิดรับเด็กได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา  

 
4. การจัดชั้นเรียน เด็กท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 เด็กที่มีอายุไม่น้อย

กว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และ 3 ตามล าดับ 

                      ทั้งนี้  การด าเนินการตามข้อ 1 -3 ให้ด าเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ด าเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เห็นชอบให้โรงเรียนในสังกัดที่ไม่เคยเปิดรับเด็ก
อนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อนปีการศึกษา 2560 จ านวน 13 โรงเรียน ด าเนินการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อน
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ประถมศึกษา ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน

ห้องเรียน 

การรับเด็กอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ (คน) 
หมายเหตุ 

แผนการรับ ผลการรับ 
(ณ วันที่ 11 เม.ย.61)  

กรณีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการไม่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่น

1 วัดใหม่ดงสัก ไทรโยค 1 10 17  

2 บ้านเขาสามชั้น ไทรโยค 1 10 9  

3 บ้านท่ามะเดื่อ ไทรโยค 1 6 7  

4 บ้านยางโทน ไทรโยค 1 10 5  

5 บ้านหินดาด ไทรโยค 

 
10 6  

6 บ้านช่องแคบ ไทรโยค 1 10 5  

7 บ้านวังใหญ ่ ไทรโยค 1 10 8  

กรณีที่ 2  มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่น จัดการศึกษาอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว   แต่มีจ านวนเด็ก
เกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้นๆ 

8 บ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค 1 10 10 การรับเด็กก่อนประถม 
ศึกษา อายุ 3 ปีบริบูรณ์       
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สถานศึกษา หรือ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ก่อนวัยเรียน              
สังกัดอื่น 

9 บ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค 1 20 15 
10 ไทรโยคใหญ ่ ไทรโยค 1 20 11 
11 บ้านนามกุย ทองผาภูม ิ 1 10 15 
12 บ้านดงโคร่ง ทองผาภูม ิ 1 10 23 
13 บ้านห้วยมาลัย สังขละบรุ ี 1 20 4 

 รวมทั้งสิ้น  13 โรงเรียน 13  156 135 
 

ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ก ากับดูแลการรับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาให้เป็นที่เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติข้างต้น 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 เรื่อง  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ จากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ)   

              ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  ได้อนุมัติงบประมาณให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา)   ภายใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเปูาหมาย ผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร  โดยมี
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 แห่ง มีกลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร จ านวน 
1,468 คน  ในวงเงิน 2,106,600 บาท 

 

บัดนี้  การด าเนินงานตามโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ และขออนุญาตน าเสนอด้วย power point presentation  โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย  
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร  (ภาษาไทย 
ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) ภายใต้แผนงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเปูาหมาย 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียน(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) ใช้ในการอบรมครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรในการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนและการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

3.๒ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเมียนมา)ส าหรับนักเรียนในการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได ้

4. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร มีทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร

(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได ้
5. งบประมาณ  ทั้งสิ้น 2,106,600 บาท 
6. ขั้นตอนด าเนินงานของโครงการ 

6.1 จัดท าหลักสูตรภาษาอาเซียน(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา)เพ่ือการสื่อสารระดับเบื้องต้น 
6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรภาษาอาเซียน(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา)เพ่ือการ

สื่อสารระดับเบื้องต้น ส าหรับครู ผู้บริหาร บุคลากร  และกรรมการด าเนินงาน 
6.3 จัดค่ายภาษาอาเซียน(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา)เพ่ือการสื่อสาร ระดับเบื้องต้น ส าหรับ

นักเรียน และบุคลากร (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) จ านวน ๒๘ กลุ่มๆละ 50 คน จ านวน ๒ หลักสูตร  
6.4 ประชุมสรุปการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดค่ายภาษาอาเซียน  (ภาษาอังกฤษและ

ภาษาเมียนมา)เพ่ือการสื่อสาร 
7. ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  จังหวัดกาญจนบุรีเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษา
เมียนมา ให้กับ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง   จึง จัดสรรงบประมาณให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา)ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเปูาหมาย ผลการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนและบุคลกร  จ านวน  14 โรงเรียน 
จ านวน 761 คน พบว่านักเรียน และบุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือการสื่อสารได้ระดับพอใช้
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ขึ้นไป  จ านวน 756 คน คิดเป็นร้อยละ 99.34 ผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน  (ภาษาเมียนมา)  เพ่ือการ
สื่อสาร ส าหรับนักเรียน และบุคลกร  จ านวน 14 โรงเรียน จ านวน 722 คน พบว่านักเรียน และบุคลากร มีทักษะการใช้
ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารได้ ระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน 709 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 ดังตาราง 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)  
              ของนักเรียน และบุคลากร   โดยภาพรวม 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
16-20 ดีมาก 197 25.89 
11-15 ดี 349 45.86 
6-10 พอใช้ 210 27.59 
0-5 ปรับปรุง 5 0.66 

รวม 761 100 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 761 คน มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ เพ่ือการ

สื่อสารในระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน 756 คน คิดเป็นร้อย 99.34 โดยสามารถจ าแนกเป็นรายระดับคะแนน  ได้ดังนี้ 
ระดับดี จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86รองลงมาคือ ระดับพอใช้ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59  
ระดับดีมาก จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89  และระดับปรับปรุง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 
ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 2   ตารางแสดงผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาเมียนมา)  
                ของนักเรียน และบุคลากร   โดยภาพรวม 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
16-20 ดีมาก 462 63.99 
11-15 ดี 172 23.82 
6-10 พอใช้ 75 10.39 
0-5 ปรับปรุง 13 1.80 

รวม 722 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 722 คน มีทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสารใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน 709 คน คิดเป็นร้อยละ98.20โดยสามารถจ าแนกเป็นรายระดับคะแนน ได้ดังนี้ ระดับดีมาก 
จ านวน 462 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.99 รองลงมาคือ ระดับดี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82ระดับพอใช้
จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 10.39  และระดับปรับปรุง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80  ตามล าดับ 

8. ปัญหาและอุปสรรค 

การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ จากจังหวัดค่อนข้างกระชั้นชิด ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการมี
เวลาน้อย 

9. ประโยชน์ที่ได้รับ  
9.1 นักเรียนครู ผู้บริหาร และบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร

(ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา) สามารถน ามาใช้ในชีวิตจริงและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในท้องถิ่น โดยสามารถสื่อสารกับ

ชาวต่างชาติได้มากขึ้นและมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านสังคม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของประเทศเมียนมา 
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9.3 ชุมชนของผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ได้เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

9.4 บุคลากรในจังหวัดได้รับประโยชน์ในด้านการค้าท าให้สามารถติดต่อสื่อสารซื้อขายสินค้าและ
แนะน าการท่องเที่ยวได้ในระดับเบื้องต้นกับชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจและท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

10. ข้อเสนอแนะ 
10.1 ลักษณะของโครงการควรเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด 

การอ่าน ได้ช านาญขึ้น เพราะนักเรียนอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชายแดนจึงได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง 
10.2 สถานศึกษาควรจัดให้มีการต่อยอดโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ควรมี

หลักสูตรการอบรมเรื่องการผสมค า การอ่าน ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา 
10.3 ควรเปิดเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น/ระยะยาวให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือเปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
10.4 ควรมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและควรมีการสนับสนุนโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและควรมี

การสนับสนุนในเรื่องของปัจจัย อุปกรณ์ บุคลากร เพ่ือจะได้ไปสู่เปูาหมายและวัตถุประสงค์ทั้งไว้ 
10.5 ควรสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนที่นอกเหนือจากงบประมาณที่จัดสรรมาให้ เพ่ือเป็นค่า

ด าเนินการโครงการอื่นๆเช่น ค่าใช้ห้องประชุมในการอบรม ค่าสาธารณูปโภค และค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานที่มาปฏิบัติงาน
ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน เป็นต้น 

11. สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้เข้าร่วมโครงการมี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
11.1 อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม/เป็นการจัดอบรมระยะยาว 
11.2 เพ่ิมกิจกรรมเกมส์ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ 
11.3 เพ่ิมเพลงส าหรับใช้ในการท ากิจกรรม เพ่ือให้เกิดการจดจ าภาษาได้ง่าย 
11.4 อยากให้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเข้าค่ายกิจกรรม (มีการค้างคืน)  
11.5 อยากให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมาแบบต่อเนื่องทุกปี/ต่อเนื่องแบบเพ่ิม

ระดับความง่ายไปสู่ระดับท่ียากข้ึน 
11.6 ควรเพิ่มกิจกรรมทัศนศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปทดลองใช้

งาน 

12. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
ผลจากการประเมินความคุ้มค่าของโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอาซียน (ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเปูาหมายพบว่า  
12.1 จากผลการทดสอบหลังการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ภาษาอาเซียน  (ภาษาเมียนมา)            

เพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียน และบุคลกร ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 722 คน มีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพ่ือการ
สื่อสารในระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน 709 คน คิดเป็นร้อยละ98.20เกินเปูาหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)  

12.2 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)เพ่ือการสื่อสารผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
761 คน มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน 756 คน คิดเป็นร้อย 99.34 
เกินเปูาหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)  

12.3 ครูในโรงเรียนแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน(ภาษาเมียนมาและ
ภาษาอังกฤษ)  เพ่ือการสื่อสารได้ในระดับพอใช้ขึ้นไป   จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 100  เกินเปูาหมายที่ตั้งไว้     
(ร้อยละ 80) นอกจากนี้ครูในโรงเรียนแกนน าที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ภาษาอาเซียน(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) 
ขยายผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป 



10 
 

12.4 จากการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการ ณ จุดที่เป็นผลประโยชน์เท่ากับ
ต้นทุนของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากโครงการจึงเป็นสิ่งที่มาของความคุ้มค่า นอกจากนี้ผลที่ได้รับมี
มูลค่าสูงกว่าต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการลงทุนในโครงการ เนื่องจากโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา ภาษาที่ใช้ก็มีหลากหลายเชื้อชาติ โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
เป็นอย่างยิ่งเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 

12.5 ความคุ้มค่าของโครงการใน เชิงคุณภาพ ส่ง เสริมผู้ เข้ารับการอบรมให้ ได้รับความรู้  
การพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริงและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษา รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อการจัดโครงการ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 เรื่อง  รับทราบผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งที่ สป 1828/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง นโยบาย
การตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจ
ราชการ เร่งรัด ก ากับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 15 นโยบาย ส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท ากรอบประเด็นนโยบาย ตัวชี้วัดและแบบรายงาน
การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้จัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 
145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561 และประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตามกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ตามกรอบประเด็นนโยบาย 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  – 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งด าเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งได้มอบหมายทีมศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่ สุ่มติดตาม ตรวจสอบ (recheck) และได้รวบรวม 
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท ารายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

บัดนี้ การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ขอรายงานผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา การด าเนินงานตามนโยบาย  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบนอกเล่ม หมายเลข 1) 

   

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.5 เรื่อง  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งท่ี 3/2561  เมื่อวันที่ 9 
เมษายน  2561  

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่  
3/2561  เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2561  ที่ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

4.5.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑,๒,๔ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘   และไม่
เห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เนื่องจากการจัดสรรโควตาคงเหลือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3มีการก าหนดสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับกลุ่มข้าราชการ  โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการออกค าสั่ง ที่ 167/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบแล้ว 

4.5.2 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 
๑,๒,3,๔ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออก
ค าสั่ง ที่ 168/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.5.3 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ราย นางปภาวริน  เลิศอาวาส ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และราย นางสาว
พรนิภา  จันทราต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกค าสั่ง ที่ 173/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2561และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.5.4 อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  4  ต าแหน่ง  และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4  จ านวน  7  ต าแหน่ง  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ออกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
และด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.5.5 อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษราย นางสาวจิดาภา  
โพระดก  ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ราย  นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ 
ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านบ้องตี ้ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3  และราย  นางอรษา  สาระศาลิน  ให้ด ารงต าแหน่ง
ที่โรงเรียนบ้านตลุงใต้  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกค าสั่งที่ 189/2561 
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2561และด าเนินการแจ้ง
ผู้เกีย่วข้องทราบแล้ว 
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4.5.6 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) จ านวน 23 ราย 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  4 ราย 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 11 ราย 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 6 ราย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่งที่ 180/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2561และด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.5.7 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) จ านวน 15  ราย ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 6 ราย   
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 4 ราย   
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 5 ราย   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกค าสั่ง ที่ 186/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561,ค าสั่ง 
199/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 และค าสั่งที่ 226/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  และด าเนินการแจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เรียบร้อยแล้ว 

4.5.8 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น      
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) จ านวน 12 ราย 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 7 ราย 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 3 ราย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่งที่ 179/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2561และด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

4.5.9 อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2)จ านวน 7 ราย  

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 4 ราย 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 1 ราย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกค าสั่ง ที่ 187/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ,ที่ 
200/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561และค าสั่งที่ 221/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  และด าเนินการแจ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6  เรื่อง  การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561  และการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงวันที่ 28 เมษายน 
2560   จ านวน 15 อัตรา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ในวันที่ 23 เมษายน 2561 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวมารายงาน
ตัวและเลือกโรงเรียน จ านวน 14 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 13 รายตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 194/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นผู้มีความประสงค์จะย้ายหรือโอนตามผลการ
สอบแข่งขันได้ จ านวน 1 รายและมีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกเคมี สละสิทธิ์ จ านวน 1 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ เลขที่ต าแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 
กลุ่มวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ 

1 นายทินกร  นามแสน 127 32133 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
2 นางสาวลัดดาวัลย์  ภู่เอี่ยม 128 255 วัดหนองบัว 
3 นางสาวปิยพร  ปานไข่ 129 2705 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
4 นางสาวกรนิกา  นนทารักษ์ 130 2117 บ้านหนองกระทุ่ม 
5 นางสาววัลยา  พุ่มพยอม 131 3487 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 
6 นางสาวบังอร  ทองพุธ 132 281 บ้านพุประดู่ 
7 นางสาววิลาวัลย์  รุ่งเรือง 133 4269 บ้านหนองปรือ 
8 นางสาวชลลดา  งามดี 134 3510 บ้านพรหมณี 
9 นางสาววรรษมน  เหลืองประมวล 135 3044 บ้านหนองมะสัง 

10 นายสมพงษ์  แซ่โซ้ง 136 6997 บ้านเหมืองสองท่อ 
กลุ่มวิชาเอก  ฟิสิกส์ 
11 นายอรรถพงศ์  วงศ์วาฬ 7 1716 สมาคมปุาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 
12 นางสาวสุพรรณิกา  เสนาลักษณ์ 8 33251 หนองตากยาตั้งวิริยราษฎร์ำรุง 
13 นางสาวภรณ์ทิพวรรณ  นุชโสภา 9 4325 บ้านห้วยเสือ 

กลุ่มวิชาเอก  เคม ี
14 นางสาวฐิติมา  อรุณเจริญ 11 - สละสิทธ์ิ 
15 นางสาวชลธิชา  เปรมปรีดิ์ 

 
12 

 
124234 ประชามงคล 

(โอนย้ายตามผลการสอบ) 
 

ทั้งนี้ มีต าแหน่งว่างคงเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 1 อัตราดังนี้ 

ที่ โรงเรียน สังกัด อ าเภอ เลขที่ต าแหน่ง มีความต้องการวิชาเอก 
1 สมาคมปุาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ทองผาภูมิ 1875 เคมี 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.7 เรื่อง  การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ 
คณะองคมนตรี เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2561 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างในโรงเรียนบ้านดงเสลาที่
ปฏิบัติการสอนในโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 จ านวน 1 อัตรา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก  จ านวน 1 ราย 
เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 211/2561 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พร้อม
ทั้งให้ไปรายงานตัวยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ เลขที่ต าแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 
กลุ่มวิชาเอก คณิตศาสตร ์

1 นางสาวรุ่งทิพย์  สวัสดิ์จารี 1 1248 บ้านดงเสลา 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2561  

 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครู และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิล าเนาของตนเอง ร่วมกันพัฒนาการศึกษารวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพ้ืนที่ ลด
ปัญหาการโยกย้ายโดยโครงการนี้ได้รับอนุเคราะห์อัตราการบรรจุร้อยละ 25 ของอัตราเกษียณอายุราชการแต่ละปี ของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร  

ปี พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ก าหนดวิธีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และ
การสอบสัมภาษณ์ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2561  และมอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ  โดยผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ตามกลุ่มวิชาเอก และตามจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศ ณ วันที่  10 เมษายน 2561  จ านวน  125  
ราย  ดังนี้ 
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ที ่ ผู้สอบสัมภาษณ์  /วิชาเอก จ านวน (คน) วันที่ 
1 นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 88 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 
 พลศึกษา 4  
 ภาษาไทย 18  
 ประถมศึกษา 7  
 วิทยาศาสตร ์ 15  
 ปฐมวัย 8  
 สังคมศึกษา 15  
 คอมพิวเตอร ์ 4  
 ภาษาอังกฤษ 11  
 นาฎศิลป ์ 1  
 เกษตรกรรม 1  
 คณิตศาสตร ์ 1  
 คหกรรมศาสตร ์ 1  
 ดนตรไีทย 1  

2 นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 37 วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤษภาคม 2561 
 พลศึกษา 1  
 อุตสาหกรรม 2  
 คณิตศาสตร ์ 2  
 ภาษาไทย 3  
 ปฐมวัย 5  
 วิทยาศาสตร ์ 6  
 สังคมศึกษา 9  
 อังกฤษ 9  

รวม 125  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
4.9 เรื่อง  การรายงานผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม  2560 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4  ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด       
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานต าแหน่งและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.  จ านวน 24 อัตรา  นั้น   
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินออกค าสั่งที่ 210/2561  ลงวันที่  1  พฤษภาคม 
2561  เรื่อง เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  5  รายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จ านวน  5  รายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  7  รายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  6 ราย  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1 หน้าที่ 88-92) และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งค าสั่งดังกล่าว ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว  ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0248/ว 717  ลงวันที่ 29 
เมษายน 2561  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 เรื่อง การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร  
สถานศึกษา ประจ าปี 2560 

ตามท่ี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2560ได้ด าเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 44 ราย โดยมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งว่าง  จ านาน 25 ราย ไปแล้วนั้น 

ซึ่งต่อมาส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว 24/2560) เนื่องจากศาลปกครองอุบลราชธานี มีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับ ตามข้อ 10 และข้อ 
11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
(ว 24/2560) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/734 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 

บัดนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งว่า ให้ยกเลิกการชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ว 24/2560) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 
19 เมษายน 2561 โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 หน้า 93-94) 
        8.1 กรณีที่ กศจ. พิจารณาการย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
       8.2 กรณีท่ี กศจ. พิจารณาการย้ายครั้งแรกยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการพิจารณาย้ายผู้ที่ยื่นค าร้อง
ขอย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหากคม 2560 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิม ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  

 

ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะได้น าเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
อนุมัติผลการย้ายต่อไป 
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4.11 เรื่อง การระงับค าร้องขอย้าย และลาออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาที่ย่ืนค าร้องขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560   

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)ได้ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560(ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560)  รวมทั้งสิ้น จ านวน 101 ต าแหน่ง 
โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษายื่นค าร้องขอย้ายและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ย้ายและรับย้าย รวมทั้งสิ้น จ านวน 44 ราย แยกเป็น ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 2 ราย และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 42 ราย  

ในการนี้ มขี้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 
2560 ประสงคข์อระงับค าร้องขอย้าย จ านวน 4 ราย และขอลาออกจากราชการ จ านวน 1 รายรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ที่ขอระงับการย้าย 
รายที่ 1 นางสาวดาวไสว ขุนทอง  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอระงับค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3เนื่องจากอาจเกิดปัญหาด้านที่พักและการเดินทางไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

รายที่ 2 นางสาวอุทัย เพ็ญจู  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอระงับค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 เนื่องจากศาลปกครองอุบลราชธานีมีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา (ว 24/2560) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการและอาจใช้เวลานานในการพิจารณาการย้าย 

รายที่ 3 นายศุภากร เมฆขยาย  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอระงับค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องจากมีภารกิจที่ตั้งใจพัฒนาโรงเรียนปัจจุบันยังด าเนินการไม่ส าเร็จตามท่ีตั้งใจไว้ 

รายที่ 4 นายประวิทย์ สิงห์เรือง  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขอระงับค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

ทั้งนี้ การพิจารณาค าร้องขอระงับการย้าย และค าขอถอนหนังสือระงับย้าย ของผู้อ านวยการสถานศึกษา         
ทั้ง 4 ราย   เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ในฐานะผู้บังคับบัญชา ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นสังกัด เห็นชอบให้ระงับการย้ายตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายเรียบร้อย
แล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3 หน้า 95-103) 

ผู้ที่ขอลาออกจากราชการ 
รายที่ 1 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเคยยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ เนื่องจากไป
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวลาออกจากราชการ 
เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 หน้า 104-106) 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางยอม ต าบลหนองโรง 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโรงเรียนบ้านหลุมหิน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดย
จัดเป็นรูปแบบ”เรียนรวมทุกชั้น” โดยโรงเรียนบ้านหลุมหิน  เป็นโรงเรียนหลัก   โรงเรียนบ้านรางยอม เป็นโรงเรียน      
มารวม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
มาตรา 36 ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบัน เป็น 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) มีอ านาจหน้าที่ 1) ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  หมวด 2    
 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพ่ือให้
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 
 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดย
ให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) 

ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หนังสือที่ ศธ 04006/ว2287  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 (งบประมาณปี พ.ศ. 2554 ไป
พลางก่อน) รายการค่าพาหนะนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม  2554 แจ้งว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2555 เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนที่มา
รวมและเลิก ดังนี้ 

3.1 นักเรียนมาเรียนรวมทุกชั้นกับโรงเรียนหลักหรือเลิก จัดสรรให้ทุกคนที่เดินทาง 
3.2 นักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อ ๆ มาที่มีอายุเข้าเกณฑ์ปฐมวัยและภาคบังคับ และมีชื่อใน

ทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาสูงสุดของ โรงเรียนหลัก (การศึกษาภาค
บังคับ) 

3.3 นักเรียนมาเรียนรวมบางชั้น ตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ จัดสรรให้ตามที่เสนอขอ แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 
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4. จัดสรรค่าพาหนะนักเรียนตามระยะทาง 3 ระดับ คือ 
4.1 ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน 
4.2 ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 บาทต่อวัน 
4.3 ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 มีโรงเรียนในสังกัด ได้ส่ง ค าร้องขอรวม
โรงเรียนเนื่องจากจ านวนนักเรียนลดลง จ านวน 1 โรงเรียน คือ   

โรงเรียนบ้านรางยอม ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันมีนักเรียน  13 คน ครู 
2 คน นักการภารโรง 1 คน (โครงการคืนครูฯ) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา มีความประสงค์ไปรวมกับโรงเรียนบ้านหลุมหิน 
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีระยะทาง
ห่างกัน จ านวน 3.3 กิโลเมตร 

โรงเรียนบ้านหลุมหิน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) ปัจจุบันมีนักเรียน 255 คน ครูและผู้บริหาร 16 คน  ครูอัตราจ้าง  2 คน นักการภารโรง  1 คน 
 โรงเรียนบ้านรางยอม ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้าน
รางยอม จ านวน 20 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2561 มติที่ประชุมเห็นด้วยให้น านักเรียนโรงเรียนบ้านรางยอมมาเรียน
รวมกับโรงเรียนบ้านหลุมหิน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 

จึงน าเรียนเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังกล่าว หากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.)พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
หมวด 2 ข้อ 10 และ ข้อ 13 ต่อไป 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5  หน้า 107-122) 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านรางยอม ต าบล      
หนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเห็นว่าโรงเรียนดังกล่าวมีแนวโน้มนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 – 2560)  และเพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้ง
ในด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน   
บ้านรางยอม ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโรงเรียนบ้านหลุมหิน ต าบลหนองโรง อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   โดยจัดเป็นรูปแบบ”เรียนรวมทุกชั้น” โดยโรงเรียนบ้านหลุมหิน  เป็นโรงเรียนหลัก  
โรงเรียนบ้านรางยอม  เป็นโรงเรียนมารวม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  

2561  เห็นชอบในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านรางยอม ต าบลหนองโรงอ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี รวมกับโรงเรียนบ้านหลุมหิน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดเป็นรูปแบบ”เรียน
รวมทุกชั้น” โดยโรงเรียนบ้านหลุมหิน  เป็นโรงเรียนหลัก   โรงเรียนบ้านรางยอม เป็นโรงเรียนมารวม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  
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ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดท า Schooi 
Mapping  และก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน ขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ    
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางยอม ต าบลหนองโรง อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโรงเรียนบ้านหลุมหิน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดเป็น
รูปแบบ”เรียนรวมทุกชั้น” โดยโรงเรียนบ้านหลุมหิน  เป็นโรงเรียนหลัก   โรงเรียนบ้านรางยอม เป็นโรงเรียนมารวม 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
การศึกษา  และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ 
หรือไม่ ประการใด 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

5.2  เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9   การบริหารราชการ

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ เป็นการล่วงหน้า 
  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ 

  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้ 
(1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย  4  ส่วน ดังนี้ 

           ส่วนที่ 1  สภาพการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
              ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 

         ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา                                                                                                                                                              
           ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

         นโยบายรัฐบาล (ด้านการศึกษา)  
         ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   
            นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561          
         แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)   
          ทิศทางการด าเนินงานของ สพป. กาญจนบุรี เขต 3   

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเปูาหมายจ าแนกตามยุทธศาสตร์  

           ส่วนที่ 3  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ   

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
บริหารส านักงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

      งบประมาณ (บาท) 
                         งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) 3,0000,000 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง                          1,131,100 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด 
                                         การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5,147,448 

                     ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 600,036 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                                         อย่างมีคุณภาพ 

700,909 

                     ยุทธศาสตรท์ี่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                         สิ่งแวดล้อมการศึกษา 

213,000 

                     ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
                                         การจัดการศึกษา 

1,606,770 

                                                รวมทั้งสิ้น  12,399,263 

  ส่วนที่ 4  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ   
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ        
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                                                       

(รายละเอียดตามเอกสารแนบนอกเล่ม หมายเลข 2) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายจึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3     
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  

2561  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมทั้งให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา  และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1 เรื่อง   การร้องขอความเป็นธรรมให้ทบทวนค่าคะแนนการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
ราย นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ทบทวนค่าคะแนนการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

ราย นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ได้ร้องขอความเป็นธรรม ตาม
องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 “การพิจารณาจากการเป็น หรือเคยเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานหรือวิทยากรฯ”  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เรื่อง  การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง  การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560เรื่อง  การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560เรื่อง  ชะลอการพิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว24/2560) 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง  การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ(ว24/2560) 

10.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วย นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าร้องขอย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560 โดยประสงค์
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ได้ท าหนังสือขอดูบัญชีคะแนนของตนเอง และมีความเห็นว่าค่าคะแนนตามองค์ประกอบที่ 4        
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ข้อ 4.1 “การพิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วน
ราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐในขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนปัจจุบัน นับถึงวันที่ ยื่นค าร้องขอ
ย้าย” ควรได้รับคะแนนองค์ประกอบดังกล่าวเป็นระดับชาติขึ้นไป/กระทรวง/กรม เท่ากับ 5 คะแนน ซ่ึงจากเดิมได้รับคะแนน
ประเมินเป็นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด เท่ากับ 3 คะแนน ต่อมาจึงได้ท าหนังสือถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ขอให้พิจารณาค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 4      
ข้อ 4.1) ใหม่อีกครั้ง  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า 123-128) 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 329/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ.2560 ได้
ด าเนินการประชุมครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561เพ่ือพิจารณาค่าคะแนนตามการร้องขอของ นายคณิต       
ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมมีมติเห็นว่า  ข้าราชการรายดังกล่าว สมควรได้รับค่าคะแนนตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 
เท่ากับ 3 คะแนนตามเดิม เนื่องจากเอกสารที่แนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาในองค์ประกอบดังกล่าว คือ ค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 331/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558  “มีหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน          
แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด” จึงถือว่าเป็นค าสั่งที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด 
และให้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง               
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เห็นสมควรพิจารณาการให้ค่าคะแนนการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ของ นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 “การ
พิจารณาจากการเป็น หรือเคยเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานหรือวิทยากรฯ” เพ่ือน าข้อมูลเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีประกอบการพิจารณาอนุมัติการย้ายต่อไป 

 

ความเห็นคณะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว            
มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้นก่อนน าเสนอกศจ.กาญจนบุรี โดยพิจารณา
แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

 

นายอนันต์  กัลปะ   กรรมการและเลขานุการ – ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
ตามที่นายคณิต  ชูลาภ ได้ยื่นค าร้องต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขอตรวจสอบการ

พิจาณาคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายที่ ๔ ข้อ ๔.๑ 
พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการอ่ืน/
หน่วยงานของรัฐ ผลปรากฏว่า ได้คะแนนประเมิน ๓ คะแนน  ต่อมาคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
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เพ่ือตรวจสอบค่าคะแนนของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายตามองค์ประกอบที่ ๓-8 ได้ประชุมเพ่ือตรวจสอบค่า
คะแนนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว  รายนายคณิต  ชูลาภ ได้แนบ
เอกสารเป็นค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน           
แนวทางการจัดโครสร้างบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด”และให้ปฎิบัติงานในระดับจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ แม้ว่าจะลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นการปฎิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดเท่านั้น ถ้าเป็นการปฎิบัติหน้าที่ในระดับชาติ/กระทรวง     
จะได้ค่าคะแนน 5 คะแนน หรือระดับภาค/เขตตรวจราชการ จะได้ค่าคะแนน ๔ คะแนน ดังนั้นตามค าสั่งฯ ที่นายคณิต   
ชูลาภ ได้แนบมาให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่นั้น จึงเป็นการปฎิบัติงานในระดับจังหวัดและเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี 
เท่านั้น ซึ่งจะได้รับค่าคะแนน เท่ากับ ๓ คะแนนตามองค์ประกอบการย้ายที่ ๔ ข้อ ๔.๑ 

ประธาน อกศจ.– การให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามองค์ประกอบการย้าย
ที่ ๔ ข้อ ๔.๑ “พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วน
ราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ” โดยนายคณิต  ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ได้ท าหนังสือขอให้ทบทวนพิจารณาค่าคะแนน เนื่องจากนายคณิต  ชูลาภ เข้าใจว่า คณะกรรมการตามค าสั่งที่
แนบมาให้พิจารณานั้น โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ลงนามในค าสั่งฯ ซึ่งน่าจะเป็นคณะ
กรรมการฯ ระดับชาติ/กระทรวง ควรจะได้ค่าคะแนน ๕ คะแนน จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา ใน
ประเด็นดังกล่าว 

นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์  อนุกรรมการ– มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๑การลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (เอกสารที่นายคณิต ชูลาภแนบมาให้พิจารณา) นั้น 
เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
  พิจารณาแล้ว ตามค าสั่งดังกล่าวนั้นอาศัยอ านาจตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มาตรา ๓๐(๑) เป็นค าสั่งที่มีผลทางกฎหมายจึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

ประเด็นที่ ๒  การลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น จะพิจารณาว่าเป็นการ
ปฎิบัติหน้าที่ในระดับชาติ/กระทรวง หรือในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งจะต้องพิจารณาในเนื้องาน/การ
ปฎิบัติงาน /ภารกิจที่ต้องปฎิบัติ นั้นๆ ตลอดจนขอบเขตและอ านาจหน้าที่ในการเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการ  และ
ค าสั่งที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนได้ กรณีดังกล่าว
จึงมิอาจถือได้ว่าค าสั่งที่ผู้ร้องได้รับแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นกรรมการระดับชาติ           

ประธาน อกศจ– จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น ควรให้ค่าคะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน ตามองค์ประกอบการย้ายที่ ๔ ข้อ ๔.๑
เนื่องจากเป็นภารกิจ/การปฎิบัติงานหรือปฎิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด  มีความเห็นเป็นอย่างไร เห็นชอบกับการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ กรณีดังกล่าว ในการให้ค่าคะแนนเท่ากับ ๓ หรือไม่อย่างไร จึงขอมติที่ประชุม 
                หลังจากนั้นท่านประธานจึงหารือที่ประชุมว่าเม่ือข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ร้องได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการระดับจังหวัดแล้วคะแนนได้สูงสุดเท่าใด   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน ตาม
องค์ประกอบการย้ายที่ ๔ ข้อ ๔.๑เนื่องจากเป็นภารกิจ/การปฎิบัติงานหรือปฎิบัติหน้าที่ตลอดจนขอบเขตและอ านาจ
หน้าที่ในระดับจังหวัดเท่านั้น 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาว่า การให้ค่าคะแนนของคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพ โดผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว  
ตามท่ีส านักงานศึกษาท่ีการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอหรือไม่ ประการใด  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาการให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบที่ 4        
ข้อ 4.1 “พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการอ่ืน/
หน่วยงานของรัฐในขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนปัจจุบัน นับถึงวันที่ ยื่นค าร้องขอย้าย” ของ    
นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ได้ 3 คะแนน  

     ที่ประชุม อกศจ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนนดังกล่าวแล้ว  พิจารณา เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเสนอ 
 2. หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไม่เห็นชอบตามข้อ 1  และหากมีการเปลี่ยนแปลง
คะแนน ของ นายคณิต ชูลาภ   ตามที่มีการร้องขอ โปรดพิจารณาจัดเรียงล าดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ให้เป็นผู้ได้ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  

 

ความเห็น กศจ.กาญจนบุรี 
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  ได้พิจารณาการให้ค่าคะแนนของคณะกรรมการประเมินศักยภาพ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ- ชี้แจงที่ประชุมว่า 

                 ตามที่  อกศจ.กาญจนบุรี ได้พิจารณาถึงประเด็นการลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
นั้น จะต้องพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจหน้าที่/การปฎิบัติงานหรือปฎิบัติหน้าที่ ตลอดจนขอบเขตและอ านาจหน้าที่
ในการเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการ และค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่
สามารถไปปฎิบัติหน้าที่จังหวัดอ่ืนได้ ตลอดจนเจตนารมณ์ของคณะจัดท าองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาตั้งแต่ต้นในการพิจารณาถึงค าสั่งการเป็นคณะท างานและหรือคณะกรรมการ ต่างๆ ให้พิจา รณาในเนื้องาน 
ขอบข่ายการท างาน บทบาทหน้าที่ และภารกิจนั้นๆ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว กรณีดังกล่าวจึงมิอาจถือได้ว่า
ค าสั่งที่ผู้ร้องได้รับการแต่งตั้งดงักล่าวนั้นเป็นกรรมการระดับชาติ  ตลอดจนมติที่ประชุม อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก็ยังเป็นเอกฉันท์  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน ตามองค์ประอบการ
ย้ายที่ ๔ ข้อ ๔.๑ เนื่องจากเป็นภารกิจ/การปฎิบัติงานหรือปฎิบัติหน้าที่ ตลอดจนขอบเขตและอ านาจหน้าที่ในระดับ
จังหวัดเท่านั้น        

   ทั้งนี้นายคณิต  ชูลาภ  ได้ขออนุญาตชี้แจงต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ว่า อกศจ.
กาญจนบุรี  ประเมินค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘  ข้อ 4.1 พิจารณาการเป็นหรือเคย
เป็นคณะกรรมการ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ ตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ประเมิน 3 คะแนน  เป็นการประเมินไม่ถูกต้อง 
และขอเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  เนื่องจาก  เป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และ
ขออนุญาตให้ นายคณิต ชูลาภ เข้าชี้แจงต่อที่ประชุม  
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ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร กรรมการ-  กล่าวว่า  ในการย้ายในรอบปีที่ผ่านมา  น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่มี
หลักฐานเช่นนี้ในการยื่นประเมิน อยากทราบว่า  ในการประเมินก่อนหน้านี้   ถ้าใช้ค าสั่งที่ลงนามโดยรองเลขา โดยไม่ได้ดู
บทบาทหน้าที่  ในการย้ายครั้งก่อนหน้านี้  ได้เคยด าเนินการและมีหลักการในการวินิจฉัยค่าคะแนนที่สามารถเทียบเคียง
ค าสั่ง 331/2558  หรือไม่ จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้อง ไม่เพียงแต่กรรมการชุดปัจจุบัน  เนื่องจากจะมีความเสี่ยงสูงมาก หาก
ในอดีต เคยให้ค่าคะแนนการลงนามโดยรองเลขา  ให้เป็นการให้ค่าคะแนนในระดับชาติมาก่อน อยากทราบว่า ก่อนหน้านี้ 
เคยพิจารณาเช่นใด 

นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  กรรมการ-  กล่าวว่าจากแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จะดูบุคคลที่ลงนาม  หากเป็นค าสั่งระดับเขตพ้ืนที่จะต้องเป็นการลงนามโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  แต่ค าสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๕๘   เป็นการลงนามโดยรองเลขาธิการ กพฐ.  ในความคิดเห็นส่วนตัว  สมควรวินิจฉัยว่า
เป็นระดับ 5  ดังนั้น  หาก กศจ.พิจารณาการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ ของ กศจ. ได้ 3 คะแนน  จะต้องตอบศาลปกครองให้ได้ถึงเหตุผลการให้ค่าคะแนน  
เพราะจะส่งผลต่อการพิจารณาย้ายของ นายคณิต  ชูลาภ    

นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 8   ชี้แจงว่า  
คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด  เป็นการรวมตัวของผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งมี 
พ้ืนที่ 2 จังหวัด  คือจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี  จึงเป็นการท างานด้านวิชาการคู่ขนานกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงไม่อยู่ในระบบราชการโดยตรง  

นายอุดม  เหลืองสด  กรรมการ-  กล่าวว่า  ค่าคะแนนตามค าสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๕๘   ที่ อกศจ.พิจารณาค่า
คะแนนได้ 3  เนื่องจาก  ได้วินิจฉัยการลงนามในค าสั่งแล้ว ว่า มีผู้ได้รับค าสั่งมิได้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  เช่น  ล าดับที่ 32 ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต    ล าดับที่ 33 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  ซึ่งสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    ล าดับที่ 34 ผู้อ านวยการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  หน่วยงานต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จึงได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยม
จังหวัดให้เลขาธิการ กพฐ. ลงนาม  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ปฏิบัติงานในจังหวัด  รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/ว 1336  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558  เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด  

นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  กรรมการ-  กล่าวว่า  การพิจารณาข้อ 4.1 การพิจารณาการเป็นหรือเคยเป็น
คณะกรรมการ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ ตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 2 ประเด็น คือ  การลงนาม
โดยรองเลขาธิการ นายคณิตฯ จะต้องได้ 5 คะแนน  หากจะพิจารณาประเด็นที่ 2  ดูตามวัตถุประสงค์ของภาระงานและ
การปฏิบัติงาน นายคณิตฯ จะได้ 3 คะแนน  ซึ่งจะต้องพิจารณา 

นายภูวเดช  อินทรพรหม  กรรมการ- กล่าวว่า การมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามค าสั่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 331/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558  เป็นการบูรณาการการท างานของบุคคลหลาย
หน่วยงาน  ในความเห็นส่วนตัวจึงวินิจฉัยว่า เป็นระดับ "3" 

ประธาน กศจ. – กล่าวว่า  การย้ายที่ผ่านมา  เคยมีการให้ค่าคะแนนในลักษณะเช่นนี้หรือไม่  หากมีจะ
ได้มาเทียบเคียงมาตรฐานในการให้คะแนนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   และขอให้ปรับปรุงการก าหนดรายละเอียด
องค์ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการพิจารณาย้ายในครั้งต่อไป และอนุญาตให้ นายคณิต  ชูลาภ  เข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุม 
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นายคณิต  ชูลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี– ชี้แจงว่า  ตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/ว 1336  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558  เรื่อง  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด  ได้ส่งค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งตนเป็นคณะท างานเป็นค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย และผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยผู้ลงนามในค าสั่งเป็นท่านรองเลขาธิการ กพฐ. 
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กพฐ. เป็นการออกค าสั่งโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 30 (1) เป็นหน้าที่ของ
เลขาธิการ กพฐ. ที่ต้องน านโยบายสู่การปฏิบัติ  จึงขออนุญาตรับการประเมินข้อ 4.1 การพิจารณาการเป็นหรือเคยเป็น
คณะกรรมการ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ   โดยมีค่าคะแนนระดับ 
5 

หลังจากที่ นายคณิต  ชูลาภ  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายคณิต    
ชูลาภ  ออกจากห้องประชุม  หลังจากนั้นประธานให้ เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นพิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาก่อนหน้านี้ หรือการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในรอบนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนนอกจาก นายคณิต 
ชูลาภ ใช้ค าสั่งค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เพ่ือเข้ารับการ
ประเมิน ตาม ข้อ 4.1 “พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ/ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ หรือไม่ อย่างไร   

นายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ- ชี้แจงว่า  มี นายคณิต  ชูลาภ ขอรับการประเมินโดยใช้
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘   เพียงคนเดียว  ซึ่งการให้ค่าคะแนน 
“3”  เป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อ 4.1 “พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ/ คณะท างาน
หรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ  อกศจ.และผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  
ได้วินิจฉัยว่า ควรได้คะแนน “3” 

ประธาน กศจ. – ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  เห็นด้วยกับการให้คะแนนของ อกศจ.  ในการวินิจฉัยให้ค่า
คะแนนตามค าสั่ง ๓๓๑/๒๕๕๘  เป็นการปฏิบัติงานในจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเห็นชอบตามที่ อกศจ.เสนอว่าควรได้ค่า
คะแนน “3”  น่าจะถูกต้องแล้ว  ประกอบกับมีการบันทึกถ้อยค าเจตนารมณ์ของการให้ค่าคะแนนในการก าหนด
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 4.1 “พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ/ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ” ต้องพิจารณาจากเนื้องาน/การปฏิบัติงาน/ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ของ
คณะท างาน  ตามความเห็นของ นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์  อกศจ. ในประเด็นที่ 2 การลงนามโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นั้น จะพิจารณาว่าเป็นการปฎิบัติหน้าที่ในระดับชาติ/กระทรวง หรือในระดับจังหวัด/
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งจะต้องพิจารณาในเนื้องาน/การปฎิบัติงาน /ภารกิจที่ต้องปฎิบัติ นั้นๆ ตลอดจนขอบเขตและอ านาจ
หน้าที่ในการเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการ  และค าสั่งที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่
สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนได้ กรณีดังกล่าวจึงมิอาจถือได้ว่าค าสั่งที่ผู้ร้องได้รับแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นกรรมการ
ระดับชาติ  จึงขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม 
ก่อนการพิจารณาลงมติ  เรื่องการขอให้ทบทวนค่าคะแนนการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ของ           

นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม 
เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ออก
จากที่ประชุม เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา หลังจากนั้น  ท่านประธานจึงหารือ และขอมติที่ประชุม   

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท าหนังสือหารือไปยังที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาตามประเด็นดังกล่าว  แต่มีการตีความ
ในประเด็นข้อกฎหมาย และมีการวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวแตกต่างกันไป  โดยไม่ได้ข้อยุติในการพิจารณาค่าคะแนนตาม
องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 “พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ/ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานของรัฐ ในขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนปัจจุบัน นับถึงวันที่ยื่นค า
ร้องขอย้าย” ของ นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เพ่ือให้ตีความและ
วินิจฉัยว่าค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 331/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 นั้น  เป็นค าสั่งในระดับชาติขึ้น
ไป/กระทรวง/กรม หรือในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งต่อไป 

 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่  6.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  
นายอุดม เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้น
ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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6.2 เรื่อง  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
             ประจ าปี 2560  

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2560  จ านวน 25 ราย โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาระงับค าร้องขอย้าย และลาออกจากราชการ จ านวน  5  ราย  ทั้งนี้ คงเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทีข่ออนุมัติ จ านวน 20 ราย  ดังนี้ 

 

ที ่ สังกัด 
อนุมัติไว้เดิม 

(ในคราวประชุม อกศจ.คร้ังที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่ 20 ต.ค.60) 

คงเหลือ 
ผู้ขออนุมัติย้าย หมายเหตุ 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 7 7  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 4 4  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5 4 ระงับย้าย 1 ราย 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2 1 ระงับย้าย 1 ราย 
5 สพม.8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) 7 4 ลาออก 1 ราย ระงับ

ย้าย 2 ราย 
 รวม 25 20  

                 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เรื่อง  การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง  การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560เรื่อง  การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560เรื่อง  ชะลอการพิจารณา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว24/2560) 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561เรื่อง  การย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว24/2560) 
10.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยให้ถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559   

“1)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ไปจังหวัดอ่ืน ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน 

  2) การขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่รับย้าย (การย้ายกรณีปกติ) ภายใน
วันที่ 15 กันยายน ของปีเดียวกัน 

  3) การพิจารณาค าร้องขอย้ายไปต าแหน่งที่ว่าง  เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และต าแหน่งว่างกรณี
อ่ืนๆ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน” 

3.  ส านักงาน ก.ค.ศ.  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ตามหนังสือส านักงาน     
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องต้องด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย 

4. วิธีด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 
– 15 สิงหาคมของทุกปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 จัดท าประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

4.2 แจ้งให้โรงเรียนที่มีผู้ประสงค์ขอย้ายน าเรื่องย้ายเสนอให้ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่
มีต าแหน่งว่างให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 15 กันยายน ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้ายต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  ได้ประกาศต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2560(ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) รวมทั้งสิ้น จ านวน 101 ต าแหน่ง  ทั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษายื่นค าร้องขอย้ายโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้
ย้ายและรับย้าย รวมทั้งสิ้น จ านวน 44 ราย แยกเป็น ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 ราย และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 42 ราย ดังนี้ 
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ที ่ สังกัด 

จ านวนผู้ยื่น 
ค าร้องขอย้าย 

ต าแหน่งว่าง 
ตามตามประกาศฯ 

ต าแหน่งว่างเกษียณอายุ
ราชการ 

รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. 

1. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - 11 8 14 - 13 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - 4 9 7 - 9 
3. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - 7 16 5 - 11 
4. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - 3 6 12 - 5 
5. สพม.8(กาญจนบุรี) 2 17 23 1 3 1 

รวม 2 42 62 39 3 9 
 
 

6. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2560 จึงได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 329/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 
129) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามค าสั่งดังกล่าว ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2560
จ านวน 44 ราย เรียบร้อยแล้วโดยเกณฑ์ในการประเมินตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  (รายละเอียดดังเอกสารเล่มลับ) 

7. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2560ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่
ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2560 จ านวน 44 รายเรียบร้อยแล้ว โดยน าข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาย้ายทั้งนี้ 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านาน 25 รายเพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการย้ายต่อไป
รายละเอียดดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  7  ราย 
 

ต าแหน่งว่างที่ใช้รับย้าย ข้อมูลเดิมของผู้ที่ได้รับผลการพิจารณาให้ย้าย 
หมายเหตุ 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน 

1 ผอ.ร.ร. วัดกร่างทองราษฎร์
บูรณะ 

นายวุฒิพงษ ์
          ปฏิเวชวัฒนางกูร 

ผอ.ร.ร. ตลาดส ารอง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

93.00 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

2 ผอ.ร.ร. อนุบาลท่าม่วง น.ส.จริยา สีคุณ 
ผอ.ร.ร. บ้านห้วยไร่ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

86.00 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

3 ผอ.ร.ร. วัดชุกพ้ี 
นายปรีชา  
         หัตถาครองหทัย 

ผอ.ร.ร. บ้านหนองกวาง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

67.50 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

4 ผอ.ร.ร. วัดบ้านเก่า นายประเสริฐ หนูรุ่น 
ผอ.ร.ร. บ้านจันอุย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

75.00 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

5 ผอ.ร.ร. วัดไทยวิวัฒนาราม นางค ากอง รอดดารา 
ผอ.ร.ร. บ้านหนองโสน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

72.25 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

6 ผอ.ร.ร. บ้านวังลาน 
น.ส.เพ็ญพิมล  
         บุญรักษาทรัพย์ 

ผอ.ร.ร. วัดถ้ ามังกรทอง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

76.50 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

7 ผอ.ร.ร. ตลาดส ารอง นายธงชัย นนทสันต์ 
ผอ.ร.ร. บ้านโกรกตารอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

53.25 ต าแหน่งว่างต่อเนื่อง 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  4  ราย 
 

ต าแหน่งว่างท่ีใช้รับย้าย ข้อมูลเดิมของผู้ที่ได้รับผลการพิจารณาให้ย้าย 
หมายเหตุ 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน 

1 ผอ.ร.ร. บ้านเขาช่อง นายอ านาจ คุ้มญาติ 
ผอ.ร.ร. วัดแสนตอ  
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

78.00 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

2 ผอ.ร.ร. บ้านดอนเตาอิฐ นายสงัด ไล่กระโทก 
ผอ.ร.ร. ประชาวิทยาคาร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

77.75 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

3 ผอ.ร.ร. บ้านสระลุมพุก นางสาวอัจฉรี จ านงกุล 
ผอ.ร.ร. บ้านหนองโพธ์ิ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

68.00 ต าแหน่งว่างเกษียณ 

4 ผอ.ร.ร. วัดดอนเจดีย ์
นายพนมรักษ์  
          อาจปักษา 

ผอ.ร.ร. วัดบ้านน้อย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

76.75 ต าแหน่งว่างเกษียณ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  5  ราย 
 

ต าแหน่งว่างที่ใช้รับย้าย ข้อมูลเดิมของผู้ที่ได้รับผลการพิจารณาให้ย้าย 
หมายเหตุ 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน 

1 ผอ.ร.ร. วัดปรังกาส ี นางพัชรา ดีหล้า 
ผอ.ร.ร. สมาคมปุาไม้ฯ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

88.50 ต าแหน่งว่าง
เกษียณ 

2 ผอ.ร.ร. บ้านกุยแหย ่ นายนิล โชคสงวนทรัพย์ 
ผอ.ร.ร. บ้านท่าดินแดง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

83.75 ต าแหน่งว่าง
เกษียณ 

3 ผอ.ร.ร. สมาคมปุาไม้ฯ นายโสภณ เรืองบุญ 
ผอ.ร.ร. บ้านไร่ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

84.00 ต าแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

4 ผอ.ร.ร. บ้านท่าดินแดง นายนริศ ไชยแก้ว 
ผอ.ร.ร. บ้านท่ามะเด่ือ (ทอง) 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 76.25 ต าแหน่งว่าง

ต่อเนื่อง 

5 ผอ.ร.ร. 
บ้านท่ามะเด่ือ 
(ทอง) **นางดาวไสว ขุนทอง 

ผอ.ร.ร. บ้านห้วยเขย่ง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 74.50 ต าแหน่งว่าง

ต่อเนื่อง 
 

 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  2  ราย 

ต าแหน่งว่างท่ีใช้รับย้าย ข้อมูลเดิมของผู้ที่ได้รับผลการพิจารณาให้ย้าย 
หมายเหตุ 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน 

1 ผอ.ร.ร. บ้านหนองแกใน **นางสาวอุทัย เพ็ญจ ู
ผอ.ร.ร. บ้านไร่เจริญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

71.75 ต าแหน่งว่าง
เกษียณ 

2 ผอ.ร.ร. บ้านกรับใหญ ่ นายพชร บุญสว่าง 
ผอ.ร.ร. วัดทองกลาง 
สพป.อ่างทอง 

70.00 ต าแหน่งว่าง
เกษียณ 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  7  ราย 

ต าแหน่งว่างที่ใช้รับย้าย ข้อมูลเดิมของผู้ที่ได้รับผลการพิจารณาให้ย้าย 
หมายเหตุ 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน 

1 ผอ.ร.ร. หนองรีประชานิมิต **นายประวิทย์ สิงห์เรือง 
ผอ.ร.ร. หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
สพม.เขต 8 88.75 ต าแหน่งว่าง

ประกาศ 

2 ผอ.ร.ร. 
เฉลิมพระเกียรติฯ
กาญจนบุร ี

นายท านุ วงษ์น้อย 
ผอ.ร.ร. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
สพม.เขต 8 92.50 ต าแหน่งว่าง

เกษียณ 

3 ผอ.ร.ร. ท่าเรือพิทยาคม 
**นายสุพรรณ  
      ประเสริฐลาภ 

ผอ.ร.ร. บ้านหนองปลาไหล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 90.75 ต าแหน่งว่าง

ต่อเนื่อง 

4 ผอ.ร.ร. 
ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 

นายประมวล ศรีบูจันดี 
ผอ.ร.ร. ท่าเรือพิทยาคม 
สพม.เขต 8 

88.75 ต าแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

5 ผอ.ร.ร. 
หนองขาวโกวิท 
พิทยาคม 

**นายศุภกร เมฆขยาย 
ผอ.ร.ร. วัดวังก์วิเวการม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

92.75 ต าแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

6 รอง
ผอ.ร.ร. วิสุทธรังษี 

นางสาวณิชชยา  
        แสงสว่าง 

รอง ผอ.ร.ร. เลาขวัญราษฎร์
บ ารุง  สพม.เขต 8 83.00 ต าแหน่งว่าง

เกษียณ 

7 รอง
ผอ.ร.ร. วิสุทธรังษี นางนงนุช เกษมจิต 

รอง ผอ.ร.ร. พระแท่นดงรัง
วิทยาคาร   สพม.เขต 8 

69.25 ต าแหน่งว่าง
เกษียณ 

 

  

 
        ** จากระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง การระงับค าร้องขอย้าย และลาออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2560  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการขอระงับการย้าย แต่ 
อกศจ.กาญจนบุรี  ได้ด าเนินการประเมินและกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  
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8. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 24/2560) เนื่องจากศาลปกครองอุบลราชธานี มีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามข้อ 10 และข้อ 11 
ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว 24/2560)     
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2560 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 130) 

9. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้อ่าน
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ตามค าสั่งที่ คบ. 51/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 ปรากฏว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่ง
กลับค าสั่งศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกค าขอของผู้ฟูองคดีที่ขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับใช้ ข้อ 10 และข้อ 11 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว 24/2560) ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/329 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 
131) 

10. บัดนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งว่าให้ยกเลิกการชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว 24/2560) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/420 
ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า 132-133)  โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

10.1 กรณีท่ี กศจ. พิจารณาการย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 10.2 กรณีท่ี กศจ. พิจารณาการย้ายครั้งแรกยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการพิจารณาย้ายผู้ที่ยื่นค าร้องขอ
ย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิม ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  สมควรเสนอขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต   
1-4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว  เห็นว่าผู้ยื่นค าร้องขอย้ายมีคุณสมบัติ
ถูกต้องและการด าเนินงานของคณะท างานร่วมกันทุกเขตในจังหวัดได้จัดท าข้อมูลและรายละเอียดตามองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาและบัญชีรายละเอียดการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 25 ราย  ทั้งนี้  ขอยกเลิกผลการกลั่นกรองของผู้บริหารสถานศึกษา ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ที่ 4.11  ทั้ง 5 ราย 
 

ความเห็นคณะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รับทราบเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เห็นควรด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่๔/2561       
เมื่อวันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวข้างต้นก่อนน าเสนอกศจ.กาญจนบุรี โดยพิจารณาแล้ว         
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ให้น าผลการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร ตามค าร้องขอ
ย้ายของตนเอง  ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2560  เสนอ กศจ.กาญจนบุรีอนุมัติต่อไป 

2. มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์กลางให้แต่ละส านักงาน
เขตพ้ืนที่น าไปปรบัใช้และประกาศหลักเกณฑ์ของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งว่างหลังจากการย้ายประจ าปี หรือพ้นจากต าแหน่งทุกกรณี 
ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างให้ผู้บริหารสถานศึกษายื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติม ตามก าหนดการยื่นค าร้องขอย้ายที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ก าหนด ดังนี้ 

  3.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม  ระหว่างวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 – 1 มิถุนายน 2561 

  3.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการแจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติม 
ระหว่างวันที่ 4 – 18 มิถุนายน 2561 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านาน 25 ราย  และ 
ขอยกเลิกผลการกลั่นกรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอระงับการย้าย และลาออกจากราชการ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ที่ 4.11  ทั้ง 5 ราย   

๒. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด าเนินการออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งทั้งนี้เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป 

๓. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งว่างหลังจากการย้ายประจ าปี หรือพ้นจากต าแหน่ง  ทุก
กรณี ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างให้ผู้บริหารสถานศึกษายื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติม ตามก าหนดการยื่นค าร้องขอย้ายที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ก าหนด ดังนี้ 

  3.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม  ระหว่างวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 – 1 มิถุนายน 2561 

  3.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการแจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติม 
ระหว่างวันที่ 4 – 18 มิถุนายน 2561 

๔. อนุมัตเิป็นหลักการ  มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์กลางให้แต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่น าไปปรับใช้และประกาศหลักเกณฑ์ของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอคณะกรรมการ
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ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี  และผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

มติที่ประชุม 
ก่อนการพิจารณาลงมติ  เร่ืองขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ประจ าปี 2560 ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  
เพราะเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าที่กลั่นกรองการย้ายในคร้ังนี้ได้ออกจากที่ประชุม เพื่อความเป็นกลางในการ
พิจารณา หลังจากนั้น  ท่านประธานจึงหารือ และขอมติที่ประชุม   

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  เนื่องจากมีประเด็นข้อกฎหมาย การตีความและมีการวินิจฉัยในประเด็นการพิจารณาค่า
คะแนนตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 “พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการ/ คณะท างานหรือวิทยากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากส่วนราชการอื่น/หน่วยงานของรัฐ ในขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนปัจจุบัน นับถึงวันที่ยื่น ค า
ร้องขอย้าย” ของ นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เพื่อให้ตีความและวินิจฉัยว่า 
“ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 331/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558” นั้น  เป็นค าสั่งในระดับชาติขึ้นไป/กระทรวง/
กรม  หรือในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ บางแห่งได้ เพราะจะเกิดผลกระทบ เป็นลูกโซ่กับต าแหน่งผู้อ านวยการสถานอื่นๆ ส าหรับ
ต าแหน่งที่ผู้ขอย้ายระบุไว้นั้น เป็นต าแหน่งที่คาดว่าจะว่างซึ่งต้องพิจารณาในต าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จก่อน ถึงน าผลการย้ายมา
พิจารณาเป็นต าแหน่งว่างต่อเนื่องได้  ดังนี้ 

๑. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 16 ราย และ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 ราย ถือเป็นการย้ายครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี (ทุกเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งเป็นไป
ตามก าหนดเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) 

๒.  มีมติให้ชะลอการย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
และให้ขอขยายเวลาการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี      
ไปที่ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป  

๓. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมด าเนินการออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ได้รับอนุมัติตาม ข้อ 1. ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้
รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป 

๔. อนุมัติให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 ที่มีต าแหน่งว่างหลังจากการย้าย
ประจ าปี หรือพ้นจากต าแหน่ง  ทุกกรณี ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างให้ผู้บริหารสถานศึกษายื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติม ตาม
ก าหนดการยื่นค าร้องขอย้ายที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ก าหนด ดังนี้ 

  3.1 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างเพิ่มเติม  ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 – 1 มิถุนายน 2561 

  3.2 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการแจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติม ระหว่าง
วันที่ 4 – 18 มิถุนายน 2561 

๕. อนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะท างานร่วมกันกับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และใช้เป็นเกณฑ์กลางในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้น าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ส าหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 
ต่อไป 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่  6.2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้       
นายอุดม เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ   กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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6.3 เรื่อง  ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตสิ่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในต่างจังหวัดจ านวน 3  ราย ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4            จ านวน  2  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน  1  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้วเป็นผู้
ที่มีคุณสมบัติย้ายกรณีพิเศษได้ รายละเอียดดังนี้ 

รายที่ ๑ นายมนูญ  เหล่าปาสี   วุฒิ/วิชาเอก ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ยื่นค าร้องขอย้าย   กรณีพิเศษ 
เนื่องจากดูแลบิดาซึ่งชราภาพและเป็นโรคอัลไซเมอร์ มีอาการหลงลืมเป็นช่วงๆ การประกอบกิจวัตรประจ าวันต้องมีคน
ช่วย โดยได้มีการรับรองข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้ 
   1) ร.ร.วัดทุ่งสีหลง ต.ล าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

2) ร.ร.บ้านแจงงาม ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
3) ร.ร.วัดแหลมมะเกลือ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  
4) ร.ร.ใด ก็ได้ใน สพป.นครปฐม เขต 1 

  

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลดอนตูม หนังสือรับรองจาก    
นายนนท์  แก้วมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 ต าบลล าเหย  อ าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม และเอกสารประกอบการพิจาณา  

รายท่ี ๒ นางสาวกชพร  อภิวันวุฒิ/วิชาเอก วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าแหน่งครูอันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านหนองเตียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
พิเศษ เนื่องจากปุวยเป็นมีโรคประจ าตัวเป็นโรคซึมเศร้า ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  จากแพทย์เฉพาะทาง และ
อาการของโรคส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ มีความเสี่ยงต่อการคิดสั้น ซึ่งปัจจุบัน  นางสาวกชพร อภิวันได้ไปช่วยราชการที่
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โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อยู่แล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ดังนี้ 
๑) ร.ร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน 
๒) ร.ร.ในกลุ่มเวียงสา 1 
๓) ร.ร.ในกลุ่มเวียงสา 2 
๔) ร.ร.ในกลุ่มเวียงสา 3 
๕) ใดๆ ใน กลุ่มเวียงสา 4 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลน่าน เอกสารประกอบการ
พิจารณาอ่ืนๆ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้วเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติย้ายกรณีพิเศษได้ รายละเอียดดังนี้ 

 รายท่ี 1 นายสุปิติ  พิณสุวรรณ  ต าแหน่งครู โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8ซึ่งปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ตั้งแตว่ันที่ 13 กรกฎาคม 2559และส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พิจารณาอนุญาตให้อนุญาตให้
ช่วยราชการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นกรณีพิเศษเพ่ือดูแลมารดาที่ปุวยเป็นมะเร็งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารย้ายกรณีพิเศษ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่  ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ระบุว่า นางสุขธนพัฒน์    
พิณสุวรรณ ซึ่งเป็นมารดา ปุวยเป็นมะเร็งเต้านมด้านซ้าย ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้แต่งตั้ง
คณะท างานตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษทั้ง3รายแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณี
พิเศษเห็นสมควรส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษทั้ง 3 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในต่างจังหวัดตามท่ีระบุในค าร้องขอย้าย 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน จ านวน 3 ราย ได้แก่ รายที่ 1 นายมนูญ  
เหล่าปาสี  รายที่ 2 นางสาวกชพร  อภิวัน และรายที่ 3 นายสุปิติ  พิณสุวรรณ    

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ   
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6.4 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีย้ายสับเปลี่ยน) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตยิ้ายสับเปลี่ยนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน/สังกัดเดิม 
ประสงค์ย้ายสับเปลี่ยนไปที่ 

โรงเรียน/สังกัด 
 1 นางสาวอุไรวรรณ 

          แซ่โง้ว 
ครู /คศ.1 
 

โรงเรียนบ้านตลาดเขต 
มิตรภาพท่ี 105  
อ าเภอพนมทวน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา  
เขต 1 

 2 นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย์ ครู /คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

โรงเรียนบ้านตลาดเขต 
มิตรภาพท่ี 105  
อ าเภอพนมทวน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 (กรณีย้าย
สับเปลี่ยน) ระหว่าง นางสาวอุไรวรรณ   แซ่โง้ว กับ นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย์ โดยผู้ขอย้ายได้ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่าง
วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561 ตามปฏิทินการย้ายที่ สพฐ.ก าหนด แต่เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการด าเนินการย้าย
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการทั้ง 2 รายนี้ ท าให้ส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา    
ได้มีการออกค าสั่งรับย้าย นางสาวอุไรวรรณ   แซ่โง้ว ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไปด ารงต าแหน่งที่ไม่ตรงกับเลขที่ต าแหน่งของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนอีก
ราย คือ นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย์ ต าแหน่งครูโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 76/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11 หน้า 134-137) 
  เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จึงได้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2561 เพ่ือขอถอนชื่อนางสาวอุไรวรรณ  แซ่โง้ว ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ออกจากค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 
76/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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จึงได้มคี าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 139/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561เพ่ือแก้ไขค าสั่งเป็นการ
เฉพาะราย (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 12 หน้า 138-140) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดท้ัง 2 เขต ได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอย้ายทั้ง 2 รายด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาที่มี

อัตราก าลังครูไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 
         - โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีอัตราก าลังพอดีเกณฑ์  
         - โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  มีอัตราก าลัง ขาดเกณฑ์ -5 

2.2 ข้าราชการทั้ง 2 ราย ย้ายสับเปลี่ยนด้วยความสมัครใจ และในวันที่ยื่นค าร้องขอย้ายมีอายุราชการ
เหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 2 โรงเรียน ไม่ขัดข้องในการย้ายสับเปลี่ยน   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายสับเปลี่ยนทั้ง 2 ราย เป็นผู้มี

คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรให้ย้ายสับเปลี่ยนตามความสมัครใจของผู้ขอย้าย 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติย้ายสับเปลี่ยนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวอุไรวรรณ   แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู คศ.1  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  อ าเภอพนม

ทวน  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนสุเหร่าสมอเซอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  สังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1   

๒. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์   ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ  อ า เภอเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัด.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105อ าเภอพนมทวน สังกัด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

  

มติที่ประชุม   

1. อนุมัติให้ค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 2 ราย เป็น
การย้ายกรณีสับเปลี่ยน คือ นางสาวอุไรวรรณ แซ่โง้ว  ต าแหน่งครู คศ.1  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  
อ าเภอพนมทวน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ให้ย้ายสับเปลี่ยนกับ  นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย์   ต าแหน่งครู คศ.1 
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

2. อนุมัติให้น าค าร้องขอย้ายของข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าว เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาในรอบ
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 
ตุลาคม 2561) โดยให้พิจารณาเป็นกรณีย้ายสับเปลี่ยน 
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6.5 เรื่อง  การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ไปสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้สอบแข่งขันได ้ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 57) 

2.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นายทรงศักดิ์  โพธิ์เอ่ียม  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ข้าราชการดังกล่าว มีความประสงค์ขอโอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน ต าแหน่งเลขที่ 12908 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโปุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยได้ยื่นแบบแสดงความจ านงเลือกสถานศึกษา เมื่อวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นและเพ่ือด าเนินการขออนุมัติ ก.ค.ศ. กรณีการขอโอน
ข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจากกรณีการรับโอนข้าราชการรายดังกล่าว เป็นกรณีที่ต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 57 มิได้ระบุถึงการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีท่ีข้าราชการสอบแข่งขันได้ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 13 หน้า 141-142) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนข้าราชการดังกล่าว เป็นกรณีที่ต่างไป
จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 มาตรา 57 มิได้ระบุถึงการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่ข้าราชการสอบแข่งขันได้ จึง
เห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติ ก.ค.ศ. ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ส่งค าร้องขอโอนของนายทรงศักดิ์  โพธิ์เอ่ียม และ

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. ขออนุมัติเป็นหลักการหากส านักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมติให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด าเนินการรับโอนข้าราชการดังกล่าวได้ จะยินยอมให้โอนได้  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.6 เรื่อง   การรับโอนข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 จ านวน 1 ราย  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 23 มาตรา 53 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.2/ว 13 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 

4.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย นางสาวชลธิชา เปรมปรีด์วุฒิ วท.บ. วิชาเอกเคมี และ วท.ม. วิชาเอกเคมีอินทรีย์ เป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ รับเงินเดือนระดับปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 19,680 
บาท สังกัดส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยื่นค าขอ
โอนตามผลการสอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เนื่องจากเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล/สังกัดเดิม ร.ร.ท่ีขอโอน ตามประกาศ หมายเหตุ 
1 น.ส.ชลธิชา  เปรมปรีดิ ์

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหนง่นักวิเคราะห ์
นโยบายและแผน ระดบัปฏิบัติการ รับเงินเดือนอตัรา
19,680 บาท ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ร.ร.ประชามงคล 
สพม.8 

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ลงวันท่ี  
28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได้ 
ล าดับที ่12 
กลุ่มวิชาเอกเคมี  
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอนตามผล
การสอบแข่งขันได้ ราย น.ส.ชลธิชา  เปรมปรีดิ์  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/ว 13 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติ ข้อ 1.3ก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ (ข้าราชการดังกล่าวไม่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต จากคุรุสภา) 

2.2 คุณสมบัติข้ออ่ืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2.3 วธิีการ ข้อ 5 ก าหนดว่า กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่

การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอโอนตามผลการสอบ แข่งขันได้ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงสมควรพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติ ก.ค.ศ. ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยให้มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มี

ใบอนุญาตจากคุรสุภาแทน 
2. ขออนุมัติรับโอน นางสาวชลธิชา เปรมปรีดิ์ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการขออนุมัติไปที่ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือขอ

อนุมัติยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตจากคุรุสภาแทน 
2. ขออนุมัติรับโอน นางสาวชลธชิา เปรมปรีดิ์  ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.7  เรื่องการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลัง โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 6 ต าแหน่ง 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 5ต าแหน่ง และสายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่ประกาศเลิก
สถานศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง เลขที่
ต าแหน่ง 

ครตูามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครตูาม จ.18 ความ
ขาด/
เกิน 

หมายเหต ุผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

ต าแหน่งสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา 
1 บ้านห้วยนาคราช ผอ.รร. 1159 - - - 1 - 1 1 ประกาศเลิกสถานศึกษา 

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

2 บ้านเขาตกฯ คร ู 612 1 3 4 1 7 8 4  
3 บ้านทุ่งยาว คร ู 1188 1 4 5 1 5 6 1  
4 บ้านโปุงหวาย คร ู 470 1 9 10 1 10 11 1  

5 บ้านน้ าพุ คร ู 4813 1 17 18 1 19 20 2  

6 บ้านน้ าพุ คร ู 2538 1 17 18 1 19 20 2  
 

2. ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

3. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูฯ สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้  
  3.1 สายงานการสอน ต าแหน่งครู พิจารณาไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่า
เกณฑ์ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง, บ้านหนองสามพราน, วัดหนองตะโก, บ้านโปุงโก และบ้านหินแด้น 
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3.2 สายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยนาคราชพิจารณาตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่ไม่มีอัตราก าลังผู้อ านวยการสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 3.1 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษาที่
ยุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีไม่มีอัตราก าลังผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
เนินไพร (ปัจจุบัน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 โรง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านเนินไพร และ บ้านกลอนโด)  

รายละเอียดผลการพิจารณาเกลีย่อัตราก าลังข้าราชการครูฯ  

ที ่
ต าแหน่งและหน่วยงานเดิม ต าแหน่งและหน่วยงานที่ตัดโอนไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง/โรงเรียน 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน 
ต าแหน่ง/โรงเรียน 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน ความ
ขาด อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 

1 ผอ.รร.บ้านห้วยนาคราช 1159 คศ.3 57,500 ผอ.รร.บ้านเนินไพร 1159 คศ.3 57,500 - 1 
2 ครู/รร.บ้านเขาตกฯ 612 คศ.3 50,290 ครู/รร.บ้านห้วยตลุง 612 คศ.3 50,290 - 2 
3 ครู/รร.บ้านทุ่งยาว 1188 คศ.3 44,560 ครู/รร.บ้านหนองสาม

พราน 
1188 คศ.3 44,560 - 1 

4 ครู/รร.บ้านโปุงหวาย 470 คศ.1 19,920 ครู/รร.วัดหนองตะโก 470 คศ.1 19,920 - 2 
5 ครู/รร.บ้านน้ าพุ 4813 คศ.3 58,390 ครู/รร.บ้านโปุงโก 4813 คศ.3 58,390 - 1 
6 ครู/รร.บ้านน้ าพุ 2538 คศ.2 41,620 ครู/รร.บ้านหินแด้น 2538 คศ.2 41,620 - 2  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดต้รวจสอบแล้ว เห็นสมควรเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูฯ โดย

การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ที่
เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมและอัตราเงินเดือนเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 6 
ต าแหน่ง 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.8 เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน 
2561) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 

ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา หัวข้อ 6.1 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้เสนอขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) กลุ่มท่ี 1 รวมทั้งสิ้น 1,206คน ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551และตามแนวทางการจัดสรรโควตาที่ได้จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   -  กลุ่มท่ี 1 จ านวน     1,206  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จ านวน      3  ราย  

  แต่เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    มีมติไม่อนุมัติผลการพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และให้น ากลับไปทบทวนการพิจารณาใหม่นั้น 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  เรื่อง  
พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า 

หรือสูงกว่าขัน้สูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
6. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117  ลงวันที่  23 มิถุนายน 2540เรื่อง  

ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ

เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว 10  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552เรื่อง ซักซ้อมแนว

ปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.406/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด 
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12. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 ลงวันที่9 
มีนาคม2561 เรื่อง  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 

13. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 

14. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560 

15. ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
ในภูมิภาค  เรื่อง  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
๗  เมษายน ๒๕๖๐ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551และได้ก าหนดให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าให้
เลื ่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 1 ขั ้น ได้ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เฉพาะจ านวนเต็ม โดยรวมผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 
(1 ขั้น) อยู่ในโคตานี้ด้วย ส าหรับการปัดเศษของโควตา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง 

2. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9เมษายน 
2561  มีมติไม่อนุมัติผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2561)สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และให้น ากลับไปทบทวนการพิจารณาใหม่ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ได้ด าเนินการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561  และค านึงถึงผลการทดสอบระดับชาติ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการทดสอบปลายภาค/ปลายปี  ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้  ผลงานดีเด่น มา
เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย  โดยถือระเบียบปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ.  ประกาศ สพฐ. มติ กศจ. และแนว
ปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย
คณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 

4.1 คณะกรรมการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร  พร้อมจัดท าบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 
1 (1 เมษายน 2561) เสนอให้คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาและคณะกรรมการกลั่นกรองการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 14 หน้า หน้า 143-152) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของหน่วยงานและ

โรงเรียนต่างๆ ตามบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบและน ากลับไป
ทบทวนการพิจารณาใหม่เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควร  ให้ความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2550 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตเิลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 
 กลุ่มที่ 1ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.3 ลงมาจ านวน1,206 ราย โควตาร้อยละ 15  
คิดเป็น 180.90 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา1 เมษายน 2561 การ

จัดสรร 
โควตา
เพิ่มเติม คน โควตา15% 

สถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียน/

เครือข่าย 
สพท. 

สพป.กจ.3 1,206 180.90 134 0  12 34 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏบิัติงานในส านักงาน 8 1.20  0 0  1 1 

กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 77 11.55  0 0  11 3 

กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 1,121 168.15 134 0  0 30 

  1. เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ 1 ขั้น           จ านวน  180  ราย ดังนี ้
 - กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา           164  ราย  

 - กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา                 14  ราย  
 - กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานฯ     2  ราย  

  2. เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณี 0.5 ขั้นจ านวน  1,014  ราย(ตามบัญชีเสนอขอของโรงเรียน) 
  3. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน  12  ราย ดังนี้  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 15 หน้า 
153) 
  



50 
 

- บรรจุไม่ครบ 3 เดือน 15 วัน   11  ราย 
 - ลาเกิน 1  ราย   

ในการนี้ การจัดสรรโควตาคงเหลือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 3โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรโควตาคงเหลือ  ดังนี้ 

- กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา           30 ราย  
- กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา              3 ราย  
- กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานฯ   1  ราย  

 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน ระดับ 9 – 11 อันดับ คศ.4 – คศ.5 จ านวน  3 ราย (โควตา 
15 % =0.45)  การจัดสรรโควตาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็นโควตารวมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1เมษายน 2561) จ านวน  0.5 ขั้น ทุกราย โดยเสนอเรียงล าดับความดีความชอบรายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  

1)  นายสมัย  สุขศรี  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 
2)  นายอารินทร  โพธิ์สวรรค์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 
3)  นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ     ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 

 - ข้าราชการในกลุ่มที่ 2 หากได้รับจัดสรรโควตากรณีพิเศษเพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เสนอขอให้ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น คือ นายสมัย  สุขศรี  ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 
 

  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑  เมษายน  ๒๕๖1)  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเป็น
หลักการนอกเหนือจากท่ีได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้      

๑. กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโควตาหรือกรณีอ่ืนๆ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือ แนวปฏิบัติของทางราชการ หรือได้รับจัดสรร
โควตาพิเศษเพ่ิมเติม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหากได้รับจัดสรรโควตาพิเศษเพ่ิมเติม ให้
จัดสรรตามบัญชีส ารองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

๒. กรณีข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการในสังกัดอื่น  หรือ ต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่าง
สังกัด ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน คนละ 0.5 ขั้นไปก่อน หากผู้บังคับบัญชาเสนอให้เลื่อนขั้นเงินเดือนต่างไปจากนี้ ให้
แก้ไขได้ตามความเป็นจริง 

๓. กรณีข้าราชการย้ายมาจากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มผีลก่อนการเลื่อนเงินเดือน 
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

๔. กรณีข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและหรือได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นการ
ด าเนินการดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและให้การด าเนินการ เลื่อนขั้น เ งิน เดือนข้าราชการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการก าหนด  จึงขออนุมัติเป็น
หลักการให้ผู้มีอ านาจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.9  เรื่อง   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยใหด้ ารง
ต าแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน  11  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2               จ านวน 7   ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4               จ านวน 1   ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (ในจังหวัดกาญจนบุรี)  จ านวน 3  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(มาตรา 53 และมาตรา 56) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย    
ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสู งกว่าขั้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

5. ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8 (1) และข้อ 13 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 11 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

1.1 ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 
1.2 ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ครบสองปีแล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2   จ านวน  7 ต าแหน่ง 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกลุ 

 
โรงเรียน 

วันทีบ่รรจ ุ
ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันที ่

แต่งตั้ง
เป็นคร ู1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ศิริรัตนา 
นุ่มนวล 

วัดดอนแสลบ 28 มี.ค. 
59 

66.67 70.17 72.80 75.43 77.19 78.95 80.70 83.33 2๘ มี.ค. 
61 

2 น.ส.อัญขนา 
ลุ้ยประเสริฐ 

วัดหวายหนยีว 
“ปุญสิริทยา” 

28 
มี.ค. 59 

65.00 67.00 76.00 80.00 78.00 78.00 87.00 96.00 2๘ มี.ค. 
61 

3 น.ส.นารีรัตน์ 
เล็กละเอียด 

วัดดอนชะเอม 22เม.ย. 
59 

74.00 77.00 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 100 22 เม.ย. 
61 

4 นางนัทธมน 
อ่วมน้อย 

วัดส านักคร้อ 22เม.ย. 
259 

83.61 85.38 87.16 87.95 89.72 91.50 94.86 96.63 22 เม.ย. 
61 

5 นายธเนศ 
อิสระเสนีย์ 

บ้านสระจัน
ทอง 

22เม.ย. 
59 

80.57 82.45 85.99 88.56 81.84 86.1 89.54 92.11 22 เม.ย. 
61 

6 น.ส.เสาวลักษณ ์
ละครมูล 

วัดดอนเจดีย ์ 27เม.ย. 
59 

80.25 81.05 83.01 85.57 87.54 90.48 93.65 96.03 27 เม.ย. 
61 

7 น.ส.กรพรรณ 
สมะจิต 

วัดสนามแย ้ 28 มี.ค. 
59 

77.19 81.58 82.46 87.72 92.11 94.74 96.49 98.25 28 มี.ค. 
61 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4   จ านวน  1 ต าแหน่ง 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกลุ 

 
โรงเรียน 

วันทีบ่รรจ ุ
ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันที ่

แต่งตั้ง
เป็นคร ู1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.วรรณวิษา   
         มณีวรรณ 

โรงเรียนบ้าน
หนองเตียน 

26 เม.ย.
59 

70.22 71.99 75.54 76.33 78.11 83.24 85.81 90.34 
26 เม.ย.

61 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   จ านวน  3 ต าแหน่ง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกลุ 

 
โรงเรียน 

วันทีบ่รรจ ุ
ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันที ่

แต่งตั้ง
เป็นคร ู1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.อรทัย   
       สุขเกษม 
 

เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระศรีครินทร์ 

22 มี.ค. 
59 

64.29 65.87 66.67 66.67 76.70 85.57 94.26 96.03 22 มี.ค. 
61 

2 น.ส.วราพร  
      นอ้ยเกต ุ

ท่ามะกา
วิทยาคม 

22 มี.ค. 
59 

71.05 74.56 78.00 78.00 80.70 85.09 90.35 95.61 22 มี.ค. 
61 

3 นายสัมฤทธิ ์  
     พุ่มปรีชา 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

22 มี.ค. 
59 

71.05 74.56 78.00 78.00 80.70 84.21 87.72 92.98 22 มี.ค. 
61  

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 11 ราย ผ่านการประเมินฯ       
ทั้ง 8 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 – 4 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5 – 8 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน 11 ราย 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ
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หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน  11 ราย  
2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ให้ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ทั้ง  11 ราย 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.10 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 18 รายดังต่อไปนี้  
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                 จ านวน 5 ราย 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                 จ านวน 3 ราย 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4                 จ านวน 5 ราย 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)     จ านวน 5 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20  ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
6.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

5.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  18 ราย และได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 
3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน   จ านวน 18  ราย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 5 ราย 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสุขราศี   จันทร์ปุุน 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านทับศิลา 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
7พ.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทบัศิลา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอารี  วาต ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางบุษบา  วงษ์รอด 
ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นางกาญจนา  ทองโสภา 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์
บูรณะ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

คอมพิวเตอร์/ 
23 เม.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางละเอียด  สวุรรณมณี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางสาวจุฬาวรรณ 
        กาญจนไตรภพ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านห้วนน้ าโจน 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว 

    ภาษาไทย/ 
24 เม.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวราลักษณ์  สิทธิอภิโชค ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอุบล  ช้อยเครือ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยไร่ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางสาวกันทิมา 
           บุญเจริญ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านหัวหิน 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ก่อนประถมศึกษา/ 
23เม.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางรัชกานต์   แสงค า ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอรวรรณ  ไก่แกว้ 
ครู ร.ร.วัดบ้านยาง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางสุพรรณี 
            สุขสถาพรชัย            
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านองหลุ 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
23 เม.ย.2561 

1.นายพิสิทธิ ์ ยั้งประยุทธ ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสวน 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประมวล  เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายอิทธิพร  บุญทว ี
ครู ร.ร.บ้านหม่องกระแทะ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายแดน  เนตรสน    
ครู ร.ร.บ้านหินตั้ง               
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณิตศสตร์/ 
2 เม.ย.2561 

1.นายสุขวัฒน ์ ศรีชาย                       
ผอ.ร.ร.บ้านหินตั้ง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประเสริฐ  ดว้งสงค์ 
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรียวิทยฐานะ  
ผอ.ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายนครินทร์  วันจา      
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
วิทยฐานะครูช านาญการสาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

น.ส.ณิชา  พวงทอง    
ครูร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง          
วุฒิ ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ฯ  / 
17 เม.ย.2561 

1.น.ส.ยุพิน  อินทนิล                             
ผอ.ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิตรา  ชูมณี           
ผอ.ร.ร.บ้านวังใหญ่วิทยฐานะ ผอ.ช านาญการ
พิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวิภา  สุกใส       
ครู  ร.ร.บ้านพุองกะ  วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 
 
 

 

นางสายฝน  กุลีน้อย  
ครูร.ร.บ้านบ้องตี้               
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
26 เม.ย.2561 

1.นายอรัญ  ร่วมสุข ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางแสงระวี  สขุประเสริฐ                      
ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่างวิทยฐานะ  ผอ.
ช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายอ าพล  โมห้างหว้า                               
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้วิทยฐานะ   ครูช านาญการ
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 5 ราย 

   ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสิริลดา  ภูขันธ ์
ต าแหน่ง ครู    

   ร.ร.บ้านยางสูง 
ค.บ.สาขาวทิยาศาสตร ์
 

วิทยาศาสตร์/ 
9 มี.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางสูง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา 
ครู ร.ร.ปุาไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นายอนุชา  คะชาชัย 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
18 เม.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวสุวิดา ขาวพวง 
ครู ร.ร.บ้านหนองปลิง 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 
 
 

 

นายประเชิญ  ศรีคูบัว 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านหนองงูเห่า 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
18 เม.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมชุนพระ  
(ร.ร.ใกล้เคียง) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางปิ่นทอง  เรืองจิรโชต ิ
ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

4 นายสุนทร  สอนอิ่ม 
ต าแหน่ง ครู    

   ร.ร.เขาวงพระจันทร ์
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 
 

สังคมศึกษา/ 
17 เม.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสุปราณี  แซ่ลิ้ม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางภัคธดา  เพชรธนาภัทร ์
ครู ร.ร.บ้านหนองงูเห่า 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางสายฝน  นพวงษ ์
ต าแหน่ง ครู    

   ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
30 เม.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางสูง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา 
ครู ร.ร.ปุาไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 5 ราย 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมา 

ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
30มี.ค.2561 

1. นายชนะ อปราชิตา 
ผอ.ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางคมคาย ปวุตตานท ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสมหญิง ศรีนิล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นายธวัชชัย สัสดีทอง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
30มี.ค.2561 

1. นางเรืองร าไพ กัณหา 
ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน ์
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.ประชามงคล  
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวสนทยา แช่มนิล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 
 
 

 

นางอุษณี ผูกไมตรี 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี
ค.บ.สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

ภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
29มี.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางมิลินดา เหลืองทอง 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอัชปาณี ชนะผล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

4 นางสุรัชต ์   รัตนชัย 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
29มี.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางมิลินดา เหลืองทอง 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลห์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางสาวสุมาพร  
        ดิลกโชคบ ารุง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
17เม.ย.2561 

1. นางเรืองร าไพ กัณหา 
ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน ์
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.ประชามงคล  
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสมใจ พูนน าเภา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
น าเสนอแล้ว เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
จ านวน 18 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ (1) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ 
สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 18 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะช านาญการ จ านวน 18 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมิ นฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.11 เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน  
25  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                 จ านวน 4 ราย   
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                 จ านวน  3 ราย   
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4                 จ านวน 10 ราย   
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)     จ านวน  8 ราย   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(มาตรา 53 และมาตรา 54) 

2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า หรือ
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
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ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินั ย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 25  ราย  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 

 
 
 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไม่ก่อน

วันที่ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางพาเพลิน สิงห์กลิ่นครู/ร.ร.
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/                 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่

29 มี.ค. 61 
ด้านที่ 2 100 65 90.00 88.75 91.25 90.00 
ด้านที่ 3 100 65 95.00 86.25 90.00  

2 นางสาวอารยี์รัตน์ เหลืองเอี่ยม 
ครู/ร.ร.วัดวังศาลา 
ค.บ.นาฎศลิป์ไทยศึกษา 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 93.00 96.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่              

30 มี.ค. 61 
ด้านที่ 2 100 65 91.25 88.75 87.00 89.00 
ด้านที่ 3 100 65 93.50 91.00 90.25  

3 นางศุภรัตน์  ชนะหาญ 
ครู/ร.ร.บา้นหนองสองห้อง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 83.00 83.00 84.67 ผ่านการประเมิน/  
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่                

9 มี.ค. 61 
ด้านที่ 2 100 65 88.75 77.50 86.25 84.16 
ด้านที่ 3 100 65 86.00 68.00 71.00  

4 น.ส.ปทิตตา  วงศ์โอ่โถง 
ครู/ร.ร.ลุ่มโปุงเสี้ยว 
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส ์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 97.00 96.00 ผ่านการประเมิน/  
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่                

26 มี.ค. 61 
ด้านที่ 2 100 65 92.00 94.00 93.00 93.93 
ด้านที่ 3 100 65 90.00 91.00 93.00  



60 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 10 ราย 

     
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 
 

1 นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล 
ครู/ร.ร.บ้านไร่ปูา  
วุฒิ ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 85.00 84.00 86.33 ผ่านการประเมิน/
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
15ก.พ.2561 
 

ด้านที่ 2 100 65 86.25 90.00 82.50 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 82.75 84.73 86.75  

2 น.ส.สุพาณี  วงศ์เสนา     
ครู/ร.ร.บ้านปุาไม้สะพานลาว 
         วุฒิ ค.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 90.00 87.00 88.00 ผ่านการประเมิน/
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
14 ก.พ.2561 

ด้านที่ 2 100 65 81.25 86.25 88.75 85.42 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 80.00 78.00  

3 นางนพภรณ์   โสพิตร   
ครู/ร.ร.บ้านท่าดินแดง        
วุฒิ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 90.00 89.33 ผ่านการประเมิน
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  
27 ก.พ.2561 

ด้านที่ 2 100 65 80.00 87.75 86.25 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 84.50 85.50 84.50  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไม่ก่อน

วันที่ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางอรวรรณ  เปียสวน 
  ครู/ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 89.00 89.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่
7 ธ.ค. 2560 

ด้านที่ 2 100 65 88.75 85.00 88.75 87.50 
ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 92.00  

2   นางวีระวุฒิ  ศรีนิล 
  ครู/ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
  วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 87.00 90.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่

7 ธ.ค.2560 
ด้านที่ 2 100 65 90.00 85.00 90.00 88.33 
ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.50 80.50  

3   น.ส.อ าภา  ยามา 
  ครู/ร.ร.บ้านวังด้ง 
 วุฒิศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 96.00 98.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่

7 ธ.ค.2560 
ด้านที่ 2 100 65 96.25 91.25 96.25 94.58 
ด้านที่ 3 100 65 86.50 84.50 87.50  

4 นายพนัส แน่นพิมาย 
 ครู/ร.ร.วัดทุ่งมะสัง ฯ 
 วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 92.00 90.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่

8 ธ.ค.2560 
ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 88.75 87.08 
ด้านที่ 3 100 65 85.00 77.50 85.50  

5   นายสุวัน  ดวงจันทร์ 
  ครู/ร.ร.บ้านหนองแกประชา   
  สรรค์ 
  วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 82.00 92.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่
13 ธ.ค. 2560 

ด้านที่ 2 100 65 93.75 85.00 93.75 90.83 
ด้านที่ 3 100 65 87.00 79.00 85.00  

6 นายอานนท์  แผนสมบูรณ์ 
  ครู/ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
  วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 85.00 92.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่
20 ธ.ค.2560 

 

ด้านที่ 2 100 65 88.75 81.25 86.25 85.00 
ด้านที่ 3 100 65 86.25 80.00 90.00  

7   นายวิบูรณ์  วังกราน 
  ครู/ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝูาย 
  วุฒิ ค.บ.เคมี 
 
 
 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 89.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่
25 ธ.ค.2560 

 

ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 83.75 85.41 
ด้านที่ 3 100 65 82.00 81.00 81.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 8 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

8 น.ส.หทัยรัตน์  จงไพบูลย์ 
  ครู/ร.ร.บ้านหนองปรือ 
  วุฒิศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 87.00 94.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่
25 ธ.ค.2560 

 

ด้านที่ 2 100 65 96.25 93.75 93.75 94.58 
ด้านที่ 3 100 65 85.50 85.50 87.75  

9 นางศุภรดา  รัตน์ชโวทัย 
  ครู/ร.ร.วัดใหม่ภูมิเจริญ 
  วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 89.00 89.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  
11 ม.ค. 2561 

 

ด้านที่ 2 100 65 88.75 85.00 88.75 87.50 
ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 92.00  

10 นายเสนาะ   เทพเทียน 
  ครู/ร.ร.วัดใหม่ภูมิเจริญ 
  วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 97.00 94.00 94.66 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่
11 ม.ค. 2561 

 

ด้านที่ 2 100 65 85.00 88.75 86.25 86.66 
ด้านที่ 3 100 65 92.00 83.00 83.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไม่ก่อน

วันที่ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉลี่ย 

1. นายองอาจ จันทร์คลาย 
ต าแหน่งครู 
โรงเรียนเลาขวัญ 
ราษฎร์บ ารุง 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 91.00 86.00 87.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 

19 ธ.ค. 60 
ด้านท่ี 2 100 65 86.00 83.00 83.00 84.00 
ด้านท่ี 3 100 65 85.00 80.00 81.00  

2. นางสาววรรณนิภา ฉิมพลี 
ต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ค.ม. สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 93.00 92.00 95.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 

18 ม.ค. 61 
ด้านท่ี 2 100 65 80.00 82.50 90.00 84.16 
ด้านท่ี 3 100 65 76.00 74.50 79.00  

3. นางสาวนิชาภา อ่อนละออ
ต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 93.00 93.00 93.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 

26 ม.ค. 61 
ด้านที่ 2 100 65 93.00 92.50 87.50 91.00 
ด้านที่ 3 100 65 93.00 93.00 93.00  

4. นางสาวพิมพ์พิชชา 
           สุนจิรัตน์ 
ต าแหน่งครู 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 93.00 91.00 90.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
30  ม.ค. 61 

ด้านท่ี 2 100 65 86.25 83.75 80.00 83.3 
ด้านท่ี 3 100 65 88.00 88.00 88.00  

5. นายมนต์ตรี ขันทองค า 
ต าแหน่งครู 
ไทรโยคน้อยวิทยา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 92.00 87.00 90.00 89.66 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 

30 ม.ค. 61 
ด้านที่ 2 100 65 91.25 92.50 91.25 91.66 
ด้านที่ 3 100 65 90.50 93.50 95.50  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

6. นางสาวฉวีวรรณ 
         เอี่ยมพญา 
ต าแหน่งครู 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 81.00 83.00 87.00 83.66 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่

6 ก.พ. 61 
ด้านท่ี 2 100 65 80.00 88.75 92.50 87.08 
ด้านท่ี 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

7. นางสาวภิญญาพัชญ์ 
             พรวัชรชัย 
ต าแหน่งครู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 
ค.บ.สาขาภาษาอังกฤษ 

ด้านท่ี 1 100 65 90.00 90.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่

16 ก.พ. 61 
ด้านท่ี 2 100 65 83.75 83.75 83.75 83.75 
ด้านท่ี 3 100 65 87.00 89.00 91.00  

8. นางสาวรวิสรา เหล่าม่วง 
ต าแหน่งครู 
โรงเรียนวิสุทธรังษี 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 895.00 96.00 96.00 95.66 ผ่านการประเมิน/ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 

31 ม.ค. 61 
ด้านที่ 2 100 65 96.00 95.00 94.00 95.00 
ด้านที่ 3 100 65 88.75 92.50 92.50  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 25รายมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 25 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 25 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 25 ราย ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 25 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 25 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 25 ราย ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.12     การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 21 ราย
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                  จ านวน 2  ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                  จ านวน ๔  ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                  จ านวน 2  ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4                  จ านวน 10 ราย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)      จ านวน 3 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 21 ราย และได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับ
การประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 21  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  2 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายนิเวศน์  ขันทวี 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดชุกพี้ 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

คณิตศาสตร์/ 
27 เม.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงชุม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประสาร  จันทร์เพียร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางจันทร์พร  เข็มเพชร 
ครู ร.ร.บ้านหนองน้ าชุ่น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางวิภาวัลย์             
               สีแปูน 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
24 เม.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนิวัตร  มงคล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายชัชชน  ทองแย้ม 
 ผู้อ านวยการ ร.ร.วัดท่ามะขาม 
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  4 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางสาวสมฤดี   ยิ้มพลาย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
รร.วัดส านักคร้อ 
(ค.บ.ภาษาไทย,ศษ.ม.       
การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
สพป.กจ .เขต 2 
27 ก.พ. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผู้อ านวยการ รร.วัดส านักคร้อ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุรีย์   ปิ่นวิเศษ 
ครูรร.วัดท่ากระทุ่ม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางชัญญานุช  
              ศรีพิมานวัฒน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
รร.บ้านตลาดเขต 
           มิตรภาพที่ 105 
(ค.บ.คณิตศาสตร์) 

คณิตศาสตร์/ 
สพป.กจ .เขต 2 
26 มี.ค. 2561 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผู้อ านวยการ รร.บ้านตลาดเขตฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอัญชลี   อิ่มลา 
ครูรร.บ้านหลุมหิน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางบุญน า  เอกจิตต์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
รร.วัดหนองปลิง 
(ค.บ.คหกรรมศาสตร์) 

คณิตศาสตร์/ 
สพป.กจ .เขต 2 
2 เม.ย. 2561 

1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผู้อ านวยการ รร.วัดหนองปลิง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมพิศ  เช้ือดี 
ครู รร.บ้านหนองตายอด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

4 นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
รร.บ้านทัพพระยา 
(ค.บ.คณิตศาสตร์,ศษ.ม. การ
บริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
สพป.กจ .เขต 2 
9 เม.ย. 2561 

1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผู้อ านวยการ ร.ร.บ้านทัพพระยา ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมพิศ  เช้ือดี 
ครู รร.บ้านหนองตายอด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 
 
 
 

น.ส.จิรวรรณ  อ่างทอง 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านซองกาเรีย    
วุฒิ ค.บ.การศึกษาพิเศษ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย   / 
2 เม.ย.2561 

 
 
 
 
 

1.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซองกาเรีย 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนรา  สุขวิสฏิฐ์ 
ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
(ผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพูลศรี หุ่นประเสริฐ 
ครู ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
วิทยฐานะเช่ียวชาญ สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางสุพัตตรา ภิรมยโ์พล้ง 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวัย/ 
10 เม.ย.2561 

1.นายนิล  โชคสงวนทรัพย ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทา่ดินแดง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธานินทร์  อุ่นใจ 
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว 
(ผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวันดี  เรืองบุญ 
ครู ร.ร.อนุบาลทองผาภูม ิ
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สาขาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.ธิดา  ลือค าวัน 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านล าอีซู 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
16 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าอีซู ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  ออ่นเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร ์
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.นันท์ณิชา อัฐคุณานันท์ 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวัย/ 
26 มี.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเพ็ญนภา  โพธิ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านหนองประดู ่
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

3 น.ส.ศิริพร สระทองหน 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
ค.บ.การประถมศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
29 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งชอ่งกรด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน 
ครู ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.อนงค์  เบ้าชาลี 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.ม.วิจยัและประเมินผล
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์ 
29 มี.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเรือนแพร บุญเชิด 
ครู ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางมาลินี  ใจกล้า 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านวังด้ง 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
22 มี.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังด้ง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเรือนแพร บุญเชิด 
ครู ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นายภาคภูมิ เจริญสุข 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
ค.บ.สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
5 เม.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกหุลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.  นางอุเทียน  วิเศษสิงห ์
ครู ร.รบ้านหนองแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นายจงรักษ ์ เหล่าลาภะ 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชพี
เทคโนโลยี 

(งานเกษตร)/ 
5 เม.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอนวุัฒน์  ศิษย์อนันท ์
ครู ร.ร.บ้านหนองปลิง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวชิาการงานอาชพีเทคโนโลยี                  
(งานเกษตร) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล 
ค.บ.สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
19 เม.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางละม่อม  แจ้งโพธิ ์
ครู ร.ร.หมู่บ้านปุาไม้ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

9 นางภาสินี  กลมกล่อม 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านไร่เจริญ 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
10 เม.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวราภรณ์  เช้ือพิมพ ์
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง วิทยฐานะครชู านาญ
การพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 นายพงษ์ศักดิ์  สมภกัดี 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.อนุบาลหนองปรือ 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 

บริหารสถานศึกษา/ 
19 มี.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมชาย ค าเรียง 
ครู ร.รบ้านหนองขอน วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาบริหารสถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 3 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายอติชาต ทัพวิเศษ 

ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
ศป.ม. สาขามนุษยดุริยางค
วิทยา 

ศิลปะ (ดนตรี) 
30 มี.ค.2561 

1. นายหงษ์ด ีศรีเสน 
ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายเจริญ พรหมมา 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุดา พืชนะ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคงรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางสาวอิสรีย ์น้อยมิ่ง 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียน ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
9เม.ย.2561 

1. นางธิดา ภูมิอุไร 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่ง  
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายไชยพร มะลิลา 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางสาวสุธินันท ์ 
           เปาูเพชร 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
20เม.ย.2561 

1. นางยงยุทธ สงพะโยม 
ผอ.ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวีระชัย บุญอยู ่
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวิษณุ ระวังนาม 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 21 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 21 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 21 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน   
21 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

6.13 เรื่อง   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 15 ราย ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                จ านวน 7 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                จ านวน 3 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4                จ านวน 3 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)    จ านวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     
ด้านที่2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้ผ่านการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3.  กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และกศจ.กาญจนบุรี  พิจารณา
แล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย  
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 –  และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 
2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษแล้วจ านวน 
15 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 7 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นางลดาพัฒน ์
     พงศ์จิระเสฎฐ
ครู/ร.ร.บ้านท่ามะไฟ 
 

ค.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
6 มี.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 92.00 90.00 90.66 

ด้านที่ 2 100 70 85.00 87.00 83.00 85.00 

2 น.ส.สุพัตรา   
       สุไตทอน 
ครู/ร.ร.บ้านห้วยน้ า
โจน 
 

ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 
ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒธรรม / 
29 มี.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 99.00 92.00 92.00 94.33 

ด้านที่ 2 100 70 93.00 82.00 87.00 87.33 

3 น.ส.สุวิมล   
       ภูริเภรีฤกษ ์
ครู/ร.ร.บ้านหนอง
สองห้อง 
 

ค.บ. 
(เคมี) 
ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

วิทยาศาสตร์ / 
27 มี.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 85.00 84.00 85.66 

ด้านที่ 2 100 70 78.75 77.50 76.25 77.50 

4 นางจันทรเ์พ็ญ 
         แคลว้ภัยพาล
ครู/ร.ร.บ้านหนองสอง
ตอน 
 

ค.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

ก่อน
ประถมศกึษา/ 

26มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 90.00 92.00 90.00 

ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 80.00 80.00 

5 นายทวีเดช    
มูลศาลา 
ครู/ร.ร.บ้านหนองหญ้า
ปล้อง 

ค.บ. 
(ดนตรีศึกษา) 
 

ศิลปะ(ทัศนศิลป์)/ 
26 มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 83.00 88.00 85.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 82.50 87.50 86.67 

6 นางสาวบุปผา   
       หนุนภกัด ี
ครู/ร.ร.วัดหนองพังตร ุ
ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ค.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ค.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

ก่อน
ประถมศกึษา/ 

30 มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 94.00 95.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 92.50 95.00 94.17 

7 นางวีนา  ผ่องศิริ 
ครู/ร.ร.วัดกาญจนบุรี
เก่าฯ 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
ค.บ.(การบริหาร
การศึกษา) 

ค.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
23 มี.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 ราย 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 2 ราย  

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นางหัสยา ระวังรัมย ์
ครู ร.ร.บ้านพุองกะ 

ค.บ./
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/ 
26 ม.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 82.00 80.00 80.00 80.66 

ด้านที่ 2 100 70 78.75 78.75 72.50 76.66 
2 ว่าที่ ร.ต.ชวลิต  

        คงมีผล 
ครู ร.ร. 
บ้านช่องแคบ 

ศศ.บ./การ
จัดการทั่วไป  

ศษ.ม./บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
1 ก.พ.61 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 86.00 96.00 90.00 

ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 81.25 80.42 

3 นายณัฐนันท์  
       ศาลางาม 
ครู ร.ร.วัดวิเวการาม 

ศษ.บ.
(ศิลปศึกษา)/ 
ศษ.ม./การ

บริหารการศึกษา 

ศิลปะ(ทศันศิลป)์/  
2 มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 81.00 83.00 83.00 

ด้านที่ 2 100 70 85.00 80.00 80.00 81.67 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นางสายทอง  
    ทองนุ่ม 
ครู ร.ร.อนุบาล 
หนองปรือ 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
20 พ.ย. 
2560 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 93.00 92.00 93.33 

ด้านที่ 2 100 70 85.00 83.75 83.75 84.17 

2 น.ส.สุภาวดี  
     เหมือนเทียน   
ครู ร.ร.ไทยรฐัวทิยา
21ฯ 

ค.บ.
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/ 
7 ธ.ค. 2560 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 88.00 92.00 89.67 

ด้านที่ 2 100 70 86.25 85.00 92.50 87.92 

3 น.ส.เรวดี   
     ซ้อนเพชร 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
ปลาไหล 

ค.บ.
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/ 
15 ธ.ค. 2560 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 92.00 92.00 93.00 

ด้านที่ 2 100 70 90.00 87.50 87.50 88.00 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นางสาวกิติพร      
       พลศร 
ครูโรงเรียน 
วิสุทธรังษี 

ศษ.ม 
สาขา
ภาษาไทย 
 

ภาษาไทย 
9ม.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 94.00 96.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.20 95.00 96.20 95.80 

2 นางช่อทิพย์  
       อินทรักษา 
ครูโรงเรียน 
วิสุทธรังษี   
 

ค.ม 
สาขาการ
บริหาร
การศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะ

แนว) 
19มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 89.00 88.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 87.50 89.16 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 15 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการ
ประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 15 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อม

ทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.14 เรื่อง    การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที ่3)   เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมิน

ด้านที่ 3)  ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8จ านวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระ  ได้แก่ วิชา  ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(มาตรา 54) 

๒. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17ลงวันที่ 30 กันยายน 2552เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๓. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

๔. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

๕. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (จาก
คณะกรรมการชุดที่1) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ด าเนินการ เพ่ือประเมินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและ
ประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เพื่อประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  จ านวน 2สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
และจ านวนค าขอรับการประเมิน (เอกสารลับแจกในที่ประชุม)  ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนค าขอรับการ
ประเมิน ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ที ่ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา จ านวนผู้ย่ืนค าขอ (ราย) จ านวนกรรมการ/คณะ 
1 ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) 1 6/1 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้วเห็นว่า 

1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในแต่ละสาขา/กลุ่มสาระวิชา 

2. จ านวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละคณะเป็นไป
ตามจ านวนค าขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 
จึงเห็นสมควรด าเนินการ  ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่ 3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามท่ีเสนอ 
2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพ้ืนที่ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลา ที่เก่ียวข้องทราบ และด าเนินการต่อไป 

3. อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  

2561 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ในแต่ละสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา ตามที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ  ชุดที่ 2  
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.15 เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 32  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                   จ านวน 12 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                   จ านวน   6 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                   จ านวน  10 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี)       จ านวน  4 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 54) 

2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า หรือ
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

9. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มี      
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของ
ผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกตของคณะกรรมชุด
ที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ด า เนินการประเมินขั้นที่ 3 ภายในระยะเวลาที่    
ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  32  ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน 20 ราย 

2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   5 ราย 

2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   7  ราย 
 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. กรณีที่ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่า  ผลการ
ปฏิบัติงานฯ อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และกศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 
เดือนและครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน 

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 12 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. นายพินิจ     

         แสนวัง 
ผู้อ านวยการ/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านถ้ า 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43.00            
25.00 

43.00            
27.00 

43.00            
27.00 

ปรบัปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 68.00 70.00 70.00 

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์  (กรณีปรับปรุง  ครั้งท่ี 1) จ านวน 5 ราย 
2. นางชีวรัตน์  ขา่ยค า 

ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00            
26.00 

55.00           
30.00 

55.00            
27.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
26 ก.พ.2561/ 

12 ธ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 81.00 85.00 82.00 

3. นางอุษณีย์  ศรีนวล            
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านพุประดู่ 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
28.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ธ.ค.2560/ 
12 พ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 75.50 73.50 73.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4. 
 

นายเอกสิทธิ์   
      คุณากรดุสิต 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.50 
27.00 

45.50 
26.00 

45.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
26 ม.ค..2561/ 
22 พ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 72.50 71.50 71.50 

5. นางธาราภรณ์  วงษ์เทศ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่ามะฟือง 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
20 มี.ค.2560/ 
4 เม.ย. 2557 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 73.50 

6. นางอ าไพ  กรีดกราย            
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร์ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
  27 มี.ค.2560/ 

4 เม.ย.2557 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์(กรณีปรับปรุง  ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 

7. นางสาวพนิดา ส าเร็จ  
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านพุประดู่  
วท.บ.พืชศาสตร์(พืชผัก) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
18 ธ.ค.2560/ 
12 พ.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

กลุ่มสาระวชิาสังคมศกึษา(กรณีปรับปรุง  ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
8. นางสุนันทนา   

         พลอามาตย ์           
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
32.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
8 ม.ค.2561/ 
24 เม.ย.2560 

 
 

คะแนนรวม 100 70 71.00 77.00 71.00 

กลุ่มสาระกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (กรณีปรบัปรุง  ครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
9. นางสาวอาภัสรา 

      อัศวพิทักษ์พงศ์ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านใหม่ฯ 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
27.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
3 เม.ย.2561/ 

24เม.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 84.50 

10
. 

นางสายรุ้ง 
        กองแก้ว 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
22.00 

57.50            
20.00 

57.50            
22.00 

เห็นควรไม่อนุมตัิ 

คะแนนรวม 100 70 79.50 70.50 79.50 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) (กรณีปรบัปรุง  ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
11. นางสมศรี 

        ศรีชาติ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านวังลาน 
ค.บ.(เกษตรกรรม) 
ค.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
30.00 

47.50            
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
20เม.ย.2561/ 

24ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 77.50 73.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย(กรณีปรบัปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
12. นางเพชรรุ่ง   

       บรรเทาทุกข์ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
23.00 

46.25            
24.00 

46.25            
23.00 

เห็นควรไม่อนุมตัิ 

คะแนนรวม 100 70 69.25 70.25 69.25 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 6 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. น.ส.สุธันย์ชนก   

       ทรัพยย์้อย 
ครู ร.ร.วัดหนองปลิง 
วุฒิศษ.บ. (นาฎศิลป์ไทย) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

52.50 
23.00 

52.50 
24.00 

52.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 75.50 76.50 77.50 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  (ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 
2. นางนลินสิรี  รวมสุข 

ครู ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์
วุฒิ  ค.บ. (พลศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

42.50 
24.00 

42.50 
25.00 

42.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 66.50 67.50 67.50 

3. น.ส.ศรีแพร  ออมสิน 
ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
วุฒิค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 77.50 78.50 78.50 

4. 
 

น.ส.ณฐมน  ชุนประเสริฐ 
ครู ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
วุฒิค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 
ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

40.00 
25.00 

40.00 
25.00 

40.00 
26.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 65.00 65.00 66.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 

5. นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิร ิ
ครู ร.ร.วัดท่าเรือฯ 
วุฒิค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

58.75 
28.00 

58.75 
24.00 

58.75 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 86.75 82.75 84.75 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 

6. ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์  
        เหลืองสด 
ครู ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 
วุฒิ วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 81.50 83.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิวันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์(ปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จ านวน 3 ราย 
1. น.ส.วิไลพร สมบัติภูธร 

ครู ร.ร.บ้านกุยแหย ่
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/         
31 ก.ค.2560 
22พ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

2. นางกัญชลี รักษาสัตย ์
ครู ร.ร.วัดหินดาด 
วุฒิ ศษ.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.หลักสูตรการสอน 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/        
2 ต.ค.2560 

15 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 82.25 73.50 75.50 

3 นางณัฐติกา ขวกเขียว 
ครู ร.ร.บ้านเกริง 
กระเวีย 
วุฒิ ค.บ.การประถมศกึษา 
ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/        
30 ส.ค.2560 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
4 นางรังสินี  โยธาธิตกิุล 

ครู ร.ร.บ้านดินโส 
วุฒิ ค.บ.ประถมศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/        
31 ต.ค.2560 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 85.75 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์ (ปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
5 นางอรวรรณ   

           ธีรวงษ์ไพบูลย ์
ครูร.ร.อนุบาลทองผาภูม ิ
วุฒิ วท.บ.ชีววิทยา
ประยุกต์ศษ.บ.การ
บริหารการศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/        
13 มี.ค.2561 
21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 75.50 

กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)  (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
6 นางฐิตาภรณ์ ผิวแกว้ด ี

ร.ร.หลุงกัง 
วุฒิ .ค.บ.คอมพิวเตอร์ 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
30.00 

57.50 
32.00 

57.50 
31.00 

ผ่านเกณฑ์/        
9 พ.ค.2560 
19 ก.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 87.50 89.50 88.50 

กลุ่มสาระวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา  (ประเมินใหม)่ จ านวน 4 ราย 
7 น.ส.ฉลวย สัมฤทธิสุทธิ ์

ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่ 
วุฒิ ค.บ.พลศึกษา 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

60.00 
36.00 

60.00 
28.00 

60.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/        
7 พ.ย.2559 
21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 96.00 88.00 87.00 

8 น.ส.สิรินัฎฐ์ ประยูรสุข 
ครู ร.ร.สมาคมไทย-
ออสเตรเลียน 
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

55.00 
34.00 

55.00 
26.00 

55.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/        
13 ก.ค.2560 
15 พ.ย.2557 คะแนนรวม 100 70 89.00 81.00 82.00 

9 นายเริงชัย  ถาวรพยัคฆ ์
ครู ร.ร.วัดปรังกาสี 
วุฒิ ศษ.บ.พลศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
30.00 

57.50 
28.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/        
3 เม.ย.2560 
21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 87.50 85.50 85.50 

10 น.ส.พิรุณ  เสลานนท์ 
ครู ร.ร.บ้านปุาไม้
สะพานลาว 
วุฒิ ค.บ.พลศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

60.00 
33.00 

60.00 
26.00 

60.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/        
28 ส.ค.2560 

   14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 93.00 86.00 87.00 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 จ านวน 4 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัต/ิวันพัฒนา) คนที่๑ คนที่๒ คนที่๓ 

กลุ่มสาระวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1 
 
 

นางสาวพรพรรณ เสมทับ 
ครูร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

47.75 
26.00 

47.75 
26.00 

47.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/        
25 พ.ย.59/ 
7เม.ย.60 คะแนนรวม 100 70 73.75 73.75 73.75 

กลุ่มสาระวชิาศิลปะ (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
2 นางสาวธานี มังกะโรทัย 

ครูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
27.00 

57.50 
25.00 

57.50 
27.00 

ปรบัปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 84.50 82.50 84.50 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
3 นางกมลเนตร เกตุแก้ว 

ครูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

45.00 
22.00 

45.00 
23.00 

45.00 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมตัิ 

คะแนนรวม 100 70 67.00 68.00 69.00 
4 นางสาวกิตยิา ลาภปฏิมาพร 

ครูร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

47.50 
24.00 

47.50 
22.00 

47.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมตัิ 

คะแนนรวม 100 70 71.50 69.50 70.50 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 32 ราย ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 12 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน  9  ราย 

2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 1  ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตาม ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    จ านวน 2 ราย 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 6 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน  0 ราย 

2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 3  ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตาม ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    จ านวน 3 ราย 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 10 รายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น10 ราย 

1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  รวมจ านวน 4 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน  1  ราย 

2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 1  ราย 

3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตาม ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    จ านวน  2 ราย 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 20 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด (ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ภายใน 6 เดือน)  รวม  5 ราย  
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4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 7 ราย โดย
มีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 32 ราย  
2. อนุมัตใิห้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 20 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 20 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วนัที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 32 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน 20 ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดจ านวน20ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตัง และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ า
กว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.16เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ว 21/2560) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งเป็น

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ สายงานการสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 จ านวน 3 ราย  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560เรื่อง การก าหนดชั่วโมง

การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
5. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ ศธ 04019/1107 ลงวันที่ 2 

พฤษภาคม 2561เรื่องการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ข้อ 4 ก าหนดให้มีผู้ประเมิน ดังนี้  
 4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุก
วิทยฐานะ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
นั้นหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูรายงาน และเสนอความเห็ นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา 
 กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุผลใดๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แทน  
 กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทย
ฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่มีวิทยฐานะไม่
ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ราย แต่เนื่องจากมีจ านวน 2 ราย ที่ไม่มี
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และจ านวน 1 ราย ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงเสนอรายชื่อตั้งเป็นคณะกรรมการ        
ผู้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ราย 
ดังนี้ 
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ที่ ผู้เสนอขอรบัการประเมินชื่อ – สกุล/ต าแหนง่/วิทย
ฐานะ/ร.ร. 

ผู้ประเมิน ผู้ร่วมประเมิน หมายเหต ุ

1
. 

 

นายขวัญชัย สุพรรณโรจน ์
ครู ช านาญการ 
บ้านท่าตาเสือ 

นางอักษรนันท์  มโนรมย ์
ครู ร.ร.บ้านท่าตาเสือ 
วิทยฐานะช านาญการ 

นายนรากร  กาลสุวรรณ 
ผอ.ร.ร.บ้านวังสิงห ์
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

 

2
. 

 

นางจันทรดา  เขียวแก ่
ครู ช านาญการ 
บ้านห้วยกะทะทอง 

นายไพฑูรย์  เขียวแก ่
ครู ร.ร.บ้านห้วยกระทะทอง 
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

นายธีรยุทธ์  ภานุพินทุ 
ผอ.ร.ร.สมาคมไทย – 
ออสเตรเลียน 
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

 

3
. 

 

นางปราณี  ช้ันสูง 
ครู ช านาญการ 
วัดปุาถ้ าภูเตย 

นายมนูญ  นิมิตเกาะ 
ผอ.ร.ร.วัดปุาถ้ าภเูตย 
วิทยฐานะช านาญการ 

นายนิล  
      โชคสงวนทรัพย์ 
ผอ.ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอขอตั้งคณะกรรมการผู้ประเมิน 

 - กรณีไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
นั้นที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แทน 
 - กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ โดยแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็น

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กรณีไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา และกรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่า
วิทยฐานะที่ขอ  

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมิน 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมินแจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการต่อไป 
 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.17  เรื่อง การปรับระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตปิรับระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อปรับให้เป็นระดับช านาญการพิเศษในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2 ต าแหน่ง  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(มาตรา 41 และมาตรา 43) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 เรื่อง การก าหนด

กรอบอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับ
ช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับ
ช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอความ
เห็นชอบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ เพ่ือปรับให้เป็นระดับช านาญการ
พิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีเงื่อนไขท้ายต าแหน่งว่า “ต้องผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 16 หน้า หน้า 154-157) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท าแบบค าขอประเมินค่างาน ส าหรับ
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 2 ต าแหน่ง และได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลราย
ต าแหน่ง เพ่ือประเมินค่างาน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ เพ่ือปรั บให้เป็น
ระดับช านาญการพิเศษ และคณะท างานได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 17 หน้า 158-
160) 

 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง กลุ่ม/หน่วย ต าแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 
1 นักวิชาการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 43  
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายและแผน อ 35  

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ที่ขอปรับให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
เป็นต าแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากในงานของ

ต าแหน่ง เพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ จ านวน 2 ต าแหน่ง   
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง กลุ่ม/หน่วย ต าแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 
1 นักวิชาการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 43  
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    นโยบายและแผน อ 35   

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทวิชาการท่ีมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากในงานของต าแหน่งเพ่ิมขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามที่เสนอข้างต้น 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.18  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือก บุคคล
เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน  1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่องการประเมินบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง   การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้ง ที ่ 8/2560 เมื ่อวันที ่ 21              
ธ.ค.2560 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
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ช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณวันที่ 27 ธันวาคม 2560  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
, แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตาม
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หมายเหตุ 

1 นางอรนลิน  ทองวัง 
ต าแหน่งนักวชิาการเงนิและบัญชี  
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่  อ 10 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 3 

การตรวจสอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการยืม
และส่งใช้คนืเงินยืมของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 
  -  นางอรนลิน  ทองวังต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ขอรับการประเมินผลงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

 6. คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ 500/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้วปรากฏผลการประชุมดังนี้ 
 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งเลขที่ อ 9 

ที่ 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สงักัด คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนทีไ่ด ้ คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 นางอรนลิน  
          ทองวัง 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
ระดับช านาญการ/ ต าแหน่ง
เลขท่ีอ 10/กลุม่บริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์/ สังกัด 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

100 70 88 94 92 92 91 91.40 ผ่านการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมินคะแนนที่ผ่านการประเมินคือร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้าราชการดังกล่าว มีคะแนนผ่านการประเมินตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ70  เห็นสมควรอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อ
วันที่ ๑๑  พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติให้ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3   เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ได้รับเอกสารผลงาน
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 1  ราย ดังนี้ 

- นางอรนลิน ทองวังต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการต าแหน่งเลขที่ อ 10 สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 9 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3  ทั้งนี ้ ไม่ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระที่ 6.19 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม (ลับ) เข้าร่วมประชุม  และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่
เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

6.19  เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

- ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


























































































































































