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ระเบียบวารที่                                                                                                          หน้า    
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 3  
กรกฎาคม   2561 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

2 

 - ไม่มี -  
   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13  
มิถุนายน  2561 

3-4 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 4 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 รับทราบค าสั่งยกโทษทางวินัย ราย นายแดน  เนตรสน 4-5 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 รับทราบข้อมูลจ านวนจ านวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก. และ

ภาค ข. และมีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา (อ าเภอทองผา
ภูมิ) 

6 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 รับทราบการจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม 

6-8 

ระเบียบวาระท่ี  4.7 หารือการให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และขอขยายระยะเวลาการพิจารณาการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานรับทราบหนังสือตอบหารือ 
 

9 



ระเบียบวาระท่ี (ต่อ)                                                                                             หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 บริษัท เค พี ฮอนด้า และบริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด มอบ
ทุนการศึกษา ๑๕๐ ทุน 

9 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 รับทราบการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 

 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 

 
11 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 อนุมัติการจบช่วงชั้นส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านเรียนโอ
ภาสา-นนท์) และลงนามในประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉ ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

11-12 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 ขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนโอภาสา
นนท์” 

13-14 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 ขออนุมัติแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอด่านมะขาม
เตี้ย  อ าเภอท่ามะกา และ แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

14-15 

   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

16 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย(โครงการกอง
ทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี) 

16-19 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เ พ่ือรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

20-23 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 ขออนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

24-26 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

26-29 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์   

29-33 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 ขออนุมัติน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ในบัญชี        
ผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน
บัญชี อ่ืน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

34-35 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

35-36 



ระเบียบวาระท่ี (ต่อ)                                                                                             หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

37-38 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 ขออนุมัติผลการประเมินและอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

39-41 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 ไปต่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน 

41-43 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปด ารง
ต าแหน่งสังกัดอ่ืน 

43-44 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณี
พิเศษ) 

45-46 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 ขอรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2)  

47-52 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

52-54 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
ตามผลการสอบแข่งขันได้ 

54-55 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู 
(กรณีพิเศษ) 

55-57 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานการศึกษา เป็นการชั่วคราว 

57-60 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 
๑ (๑  เมษายน 2555)   

60-61 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา  โดยมี
สิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อ   

62-63 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคน
พิการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 
 

63-65 



ระเบียบวาระท่ี (ต่อ)                                                                                             หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 ขออนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

65-67 

ระเบียบวาระท่ี  6.22 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

68-72 

ระเบียบวาระท่ี  6.23 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3) 

73-89 

ระเบียบวาระท่ี  6.24 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3) 

89-96 

ระเบียบวาระท่ี  6.25 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) 

96-139 

ระเบียบวาระท่ี  6.26 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) 

140-147 

ระเบียบวาระท่ี  6.27 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 

147-155 

ระเบียบวาระท่ี  6.28 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพ่ือให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

156-157 

ระเบียบวาระท่ี  6.29 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง) 
 

158-159 

ระเบียบวาระท่ี  6.30 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ลับ) - 
ระเบียบวาระท่ี  6.31 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ลับ) - 
ระเบียบวาระท่ี  6.32 การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาการร้องทุกข์ - 
ระเบียบวาระท่ี  6.33 ร้องทุกข์   (ลับ) - 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 

 
เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก   
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 วาระท่ี 4.2 162 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 วาระท่ี 4.3 163-165 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 วาระท่ี 4.4 166-222 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4 วาระท่ี 4.5 223-226 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5 วาระท่ี 4.7 227-228 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6 วาระท่ี 4.9 229-237 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7 วาระท่ี 5.1 238 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8 วาระท่ี 5.2 239-247 



ระเบียบวาระท่ี (ต่อ)                                                                                             หน้า 
 

 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9 วาระท่ี 6.3 248-262 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 10 วาระท่ี 6.4 263-264 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 11 วาระท่ี 6.4 265-299 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 12 วาระท่ี 6.8 300-301 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 13 วาระท่ี 6.11 302-311 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 14 วาระท่ี 6.11 312-316 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 15 วาระท่ี 6.13 317 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 16 วาระท่ี 6.13 318-329 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 17 วาระท่ี 6.14 330 
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ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 

ติดราชการ 
 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 
 

ติดภารกิจ 
 

ติดภารกิจ 
ติดราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 7/2561 

เมื่อวันจันทร์ที่  27  สิงหาคม  2561 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมแควน้อย ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายณรงค์  รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
                                       ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. นางวีรดา  ชุลีกราน ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
                                       รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 4  

3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

4. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                           และการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

                                      ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                       การศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                                       ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา 

4. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

5. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์ นิติกรช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
5. นางสาวยุรี  เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6. นางชุติกานต์  สามชูศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  สพม.เขต 8 
7. นางรุ่งอรุณ  หัสชู ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางวราภรณ์  เนาวราช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางสาวศรัณย์มล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางสาวสไบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
14. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง

รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายณรงค์  รักร้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  2561 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 6 /25๖1  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  
2๕๖1 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

-  ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม  2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  2561 ที่ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

ที ่ รายการ ผลการปฏิบัติ 
1 วาระท่ี 6.13 เรื่องการตั้ง

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
วิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 
1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบุรี 1,3,4 และ สพม. เขต 8 ตาม

ค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 334/2561 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 

 
2. วาระที่ 6.14 เรื่อง การประเมินและ

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  
 

ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบุรี 1 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี         

ที่ 341/2561 ลงวันที่ 9กรกฎาคม 2561 
2. สพป.กาญจนบุรี 3 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี       

ที่ 337/2561 ลงวันที่ 6กรกฎาคม 2561 
 3.   สพม.8 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 

379/2561 ลงวันที่ 1สิงหาคม 2561 
      (มติ กศจ. ครั้งที่ 5/2561 และครั้งที่ 6/2561) 

3. วาระท่ี 6.15 การตั้งคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้าน
ที่ 1 และด้านที่ 2) 

ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบุรี 1,3,4 และ สพม. เขต 8 ตาม

ค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 335/2561 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 

 
4. วาระที่ 6.17การประเมินข้าราชการ

ครู แ ล ะบุ ค ล าก รทา งก า รศึ กษา          
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3 )  
 

ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบุรี 1 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี         

ที่ 342/2561 ลงวันที่ 9กรกฎาคม 2561 
2. สพป.กาญจนบุรี 2 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี        

ที่ 380/2561 ลงวันที่ 1สิงหาคม 2561 
3. สพป.กาญจนบุรี 3 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี        

ที่ 338/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
 4.  - สพม.8 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 

381/2561 ลงวันที่ 1สิงหาคม 2561 
      - สพม.8 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 

394/2561 ลงวันที่ 6สิงหาคม 2561 
5  วาระที่ 6.19การตั้งคณะกรรมการผู้

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ (ว21/2560) 

ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบุรี 3 ตามค าสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี         

ที่ 336/2561 ลงวันที่ 6กรกฎาคม 2561 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2 เรื่อง  รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
 

ด้วยศาลปกครองสูงสุด ได้ส่งหมายแจ้งค าสั่งศาล โดยมีค าสั่งถึงประธานกรรมการ กศจ.กาญจนบุรี ผู้รับ
มอบอ านาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในคดีหมายเลขด าที่ อบ.๑๖๘/255๙ระหว่าง นางสาวอภิญญา  เฮงพระพรหมหรือนาง
อภิญญา  ประกอบผล ผู้ฟ้องคดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินโส กับพวกรวม ๖ คน ผู้ถูกฟ้องคดี ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๐ ท าให้มีการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๓ ในคดีนี้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ไปเป็นอ านาจ
หน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงให้ถือว่าศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  แทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ และให้ถือว่าบรรดาถ้อยค าส านวนทั้งหลายที่ระบุหรืออ้างถึง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ เป็นการระบุหรืออ้างถึงศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1  หน้า 162) 
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3เรื่อง  รับทราบค าสั่งยกโทษทางวินัย ราย นายแดน  เนตรสน 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีค าสั่งที่๒๖๑/256๑ลงวันที่๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.256๑เรื่อง
ให้ยกโทษทางวินัยนายแดน  เนตรสนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหินตั้ง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓  

ตามค าสั่งโรงเรียนบ้านหินตั้งที่ ๑๖๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ลงโทษนายแดน  เนตรสน
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขท่ี ๔๘๘๑รับเงินเดือนในอันดับ  คศ.๑ขั้น ๒๖,๗๒๐บาท  
โรงเรียนบ้านหินตั้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๓ ซึ่งกระท าผิดวินัยในเรื่องกรณีไม่
ประพฤติปฎิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการคือกรณีมิได้ลงชื่อในบัญชีเวลาให้เป็นปัจจุบัน อันเป็นการกระท าผิด
วินัยไม่ร้ายแรงกรณีข้าราชการครูต้องปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.
2547 โดยให้ลงโทษตัดเงินเดือนนายแดน  เนตรสน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และได้รายงานการลงโทษตามล าดับ นั้น 

ต่อมา อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ซึ่งนายชูศักดิ์  สีสัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสือ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามค าสั่งที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗  โดยคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  เห็นว่าควรลงโทษตัดเงินเดือนนายแดน เนตรสน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ตามเดิม ซึ่งไม่สั่ง
ลงโทษใหม่ แต่กลับใช้ค าสั่งโรงเรียนบ้านหินตั้งที่ ๑๖๕/๒๕๕๔ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เดิมในการสั่งลงโทษ อันเป็น
การไม่ชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ พิจารณาเพ่ิมโทษ
นายแดน เนตรสน จากตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย 
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อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ได้พิจารณาจากพยานบุคคลและพยาน
เอกสารทั้งหมดแล้วเห็นว่านายแดน  เนตรสน ได้เสียสละอุทิศตนให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างเต็มภาคภูมิ
ของความเป็นครูในพ้ืนที่ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสารใดที่ติดต่อได้ อีกทั้งยัง
เสียสละทางด้านร่างกายและทรัพย์สินบางส่วนไปกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มาสร้างห้องเรียน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน กอปรกับการที่เป็นครูผู้สอนเพียงคนเดียวและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องคืนห้องเรียนให้โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แม้ไม่ใช่หน้าที่หลักของครูผู้สอน แต่ก็ไม่
สามารถปฎิเสธได้ หากไม่มีห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนย่อมเป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยท าไป
เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาโดยแท้ และมีการแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นแล้ว ทั้งยังเตรียมแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบให้นักเรียน อีกท้ังขอความอนุเคราะห์จากครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้าและครูอัตราจ้างช่วย
ดูแลนักเรียนในช่วงที่นายแดน  เนตรสน ไปท าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาสร้างอาคารเรียนให้ทันกาล พฤติการณ์จึงไม่เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 กรณีละทิ้งราชการติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547กรณีไม่ปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ตามข้อกล่าวหาจึงเห็นสมควรยุติเรื่อง ท าให้ค าสั่งลงโทษและเพ่ิมโทษที่กล่าวอ้างข้างต้น ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หมดสิ้นไปด้วย(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2  หน้า 163-165)      

 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 เรื่อง  รับทราบข้อมูลจ านวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก. และภาค ข. และมีสิทธิ์สอบ
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2561 ได้อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการรับสมัครระ
ว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 จ านวน 25 กลุ่ม/วิชา/สาขาวิชาเอกและด าเนินการสอบแข่งขันภาค ก ในวันเสาร์
ที่ 18 สิงหาคม 2561 และภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ  สนามสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี   สนามสอบโรงเรียนวิสุทธรังษี และสนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นั้น 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอรายงานผู้สอบผ่านภาค ก. ภาค ข. และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  จ านวน 1,046 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3  หน้า 166-222)      

 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.5 เรื่อง  รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา (อ าเภอทองผาภูมิ) 
 

 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา (อ าเภอทองผา
ภูมิ) จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียน และสามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ือการมีงานท าในท้องถิ่น  จึงได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 
4หน้า 223-226)      

 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6 เรื่อง  รับทราบการจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม 

 
ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  13         

มีนาคม 2561 อนุมัติการจัดสรรโควตาร้อยละ 15 ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 และจัดสรร
งบเงินเลื่อนไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการและลูกจ้างที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 
1 กันยายน 2561 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) สรุปเป็นข้อมูลตารางจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ครั้งที่ 
1/2561 (1 เมษายน 2561) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ดังนี้ 

 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 การจัดสรร 
โควตา
เพิ่มเติม 

คน 
โควตา 
15% สถานศึกษ

า 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.1 1,408 211.20 124 56 21 10 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 14 2.10 0 0 2 1 

กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 133 19.95 0 0 19 3 

กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 1,261 189.15 124 56 0 6 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 การ
จัดสรร 
โควตา
เพิ่มเติม คน 

โควตา 
15% 

สถานศึกษา 
กลุ่ม

โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.2 1,005 150.75 87 42 15 6 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 14 2.10 0  0  2 2 

กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 92 13.80  0  0 13 2 

กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 899 134.85 87 42  0 2 

 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 การ
จัดสรร 
โควตา
เพิ่มเติม คน 

โควตา 
15% สถานศึกษา 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.3 1,206 180.90 134 0 12 34 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส 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 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 การ
จัดสรร 
โควตา
เพิ่มเติม คน 

โควตา 
15% สถานศึกษา 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพป.กจ.4 1,024 153.60 94 38 14 7 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 9 1.35 0 0 1 2 

กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 90 13.50 0 0 13 2 

กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 925 138.75 94 38 0 3 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

สังกัด/ 
กลุ่มข้าราชการ 

ข้าราชการมีตัว 
ณ 1 มีนาคม 2561 การจัดสรรโควตา 

1 เมษายน 2561 การ
จัดสรร 
โควตา
เพิ่มเติม คน 

โควตา 
15% สถานศึกษา 

กลุ่ม
โรงเรียน/
เครือข่าย 

สพท. 

สพม.8 1,446 216.90 204 0 0 12 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 25 3.75 3 0 0 3 

กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 1,421 213.15 201 0 0 9 
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.7 เรื่อง  หารือการให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
              และขอขยายระยะเวลาการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2561 มีมติให้ชะลอการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เฉพาะต าแหน่งว่างของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เนื่องจากผู้ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2560 ราย นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ท าหนังสือร้องขอให้มีการพิจารณาการให้ค่าคะแนนของตนเองตาม
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินการท าหนังสือหารือการให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปที่ส านักงาน 
ก.ค.ศ. นั้น 

บัดนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ 0455 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5  หน้า 227-228) ดังนี้  

1. การพิจารณาการให้ค่าคะแนนของตนเองตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.8 เรื่อง  บริษัท เค พี ฮอนด้า และบริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด  
มอบทุนการศึกษา ๑๕๐ ทุน 
 

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  จัด
พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เอ พี ฮอนด้า จ ากัด และ บริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด โดยนายวรวุธพงษ์วิทยภานุ 
ประธานเครือบริษัทโล้วเฮงหมง จ ากัด และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดียากจนขาดโอกาส ครอบครัวแตกแยกและขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูจนจบ
การศึกษา โดยนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบทุน จ านวน ๑๕๐ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นนักเรียนในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน ๔๔ ทุน  และนักเรียนในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จ านวน ๑๐๖ ทุน รวมจ านวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบให้ครูเป็นผู้ดูแลเงินทุนในการ
เบิกค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละราย โดยนายบวรศักดิ์  วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการมอบ
ทุนการศึกษา นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงความเป็นมาของการมอบทุนครั้งนี้ นายวรวุธพงษ์
วิทยภานุ ประธานเครือบริษัทโล้วเฮงหมง จ ากัด กล่าวรายงาน และ ดร.อาดุลย์  พรหมแสง ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กล่าวต้อนรับ  

 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.9 เรื่อง  รับทราบการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ก าหนดประเภทของสถานศึกษาและ
การด าเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.....ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมบียอนด์สวีทถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  กฎกระทรวงนี้ให้มีผลภายในปี ๒๕๖๑ 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ผลการประชุมสรุปให้
สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา และให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๓) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษา ด้วย

รูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างเหมาะสม 

การก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลขที่ 6หน้า 229-237) 

 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1  เรื่อง    อนุมัติการจบช่วงช้ันส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านเรียนโอภาสานนท์) และ
ลงนามในประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการจบช่วงชั้นส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว (บ้าน
เรียนโอภาสานนท์) และลงนามในประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้ประเมินผลการจัดการศึกษาและอนุมัติการจบช่วงชั้น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้กับนายศรัณย์  โอภาสานนท์ 
ผ่านช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เมื่อวันที่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์การจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านโอภาสานนท์) 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

๑. อาศัยอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ ๘ (๒) ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และข้อ ๒๑ ความว่าบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ.ตามค าสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 

๒. อาศัยอ านาจตามความแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๖ ให้ส านักงานจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และข้อ ๗ ให้
ส านักงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ผ่านการวัดผลและประเมินผลตามข้อ ๖ 

๓. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๗๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท าประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.พ.๒) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ข้อ ๔ การออกประกาศนียบัตร ๔.๓ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
สถานศึกษา เป็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศนียบัตร และกรณีสถานศึกษา   เลิกล้มกิจการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเก็บหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้ เป็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศนียบัตร(รายละเอียดดัง
เอกสารแนบหมายเลขที่ 7  หน้า 238) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้จัดส่งประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉซึ่งเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และระเบียนแสดงผลการ
เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของนาย
ศรัณย์  โอภาสานนท์ผ่านช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เมื่อวันที่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ตามเกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านโอภาสานนท์) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๘ ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทฺธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ อีกท้ัง การลง
นามในประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉ ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว ผู้มีอ านาจลงนามในประกาศนียบัตร ได้แก่ประธาน
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง  เป็นไปตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๗๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง การ
จัดท าประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.พ.๒)ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้างต้นจึงเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบอนุมัติการจบช่วงชั้นส าหรับการศึกษาให้กับนายศรัณย์  โอภาสานนท์ ผ่านช่วงชั้น
ที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐โดยครอบครัว (บ้านเรียนโอภาสานนท์) และประธาน
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีลงนามในประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2561  

ได้การจบช่วงชั้นส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านเรียนโอภาสา-นนท์) และลงนามในประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉ 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้ กศจ.
กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรด

พิจารณาอนุมัติการจบช่วงชั้นส าหรับการศึกษาให้กับนายศรัณย์  โอภาสานนท์ ผ่านช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ) ปี
การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยครอบครัว (บ้านเรียนโอภาสานนท์) ตั้ งต่วันที่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และประธาน
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีลงนามในประกาศนียบัตร ป.พ.๒ : พ/ฉ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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5.2  เรื่อง  ขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนโอภาสานนท์” 
 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
ว่า นายชัยพล โอภาสานนท์ (ผู้จัดการศึกษา) มีความประสงค์ขอเลิก จัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียนโอภาสา
นนท์” ให้แก่บุตรในปกครอง คือ นายศรัณย์  โอภาสานนท์  ซึ่งผ่านช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) ปีการศึกษา 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว 

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗  
 ข้อ ๘ การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) ส านักงานมีค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค าขอของครอบครัว 
(๒)คณะกรรมการมีมติให้เลิกจัดการศึกษาตามข้อ ๔ และตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการ  หน้า ๕๒   ข้อ ๖ การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถด าเนินการ
ได้ ๒ กรณี ดังนี้ 
        กรณีที่ ๑ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามีความประสงค์จะขอเลิกจัดการศึกษา โดยครอบครัวให้ท า
หนังสือยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาอนุญาต แล้วส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค าสั่งอนุญาตให้เลิก    จัดการศึกษา ตามค าขอของครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษา 
กรณีที่ ๒ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เห็นว่า ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษา ไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามที่ได้รับ
อนุญาต และไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแนะน า (รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเลขที8่  หน้า 239-247) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้รับค าขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว“บ้านเรียนโอภาสานนท์” โดย นายชัยพล โอภาสานนท์ (ผู้จัดการศึกษา) มีความประสงค์ขอเลิกจัดการศึกษา
โดยครอบครัว “บ้านเรียนโอภาสานนท์” ให้แก่บุตรในปกครอง คือ นายศรัณย์  โอภาสานนท์ ซึ่งผ่านช่วงชั้นที่ ๔ 
(มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  มีอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม และตามมาตรา  ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการพิจารณาการขอเลิกจัดการศึกษา                  
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่า
ครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาใด ไม่จัดการศึกษาตามแผนการการจัดการศึกษา     ตามข้อ ๒(๗) ให้ส านักงาน
แนะน าให้ครอบครัวนั้นปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากครอบครัวดังกล่าว ไม่ด าเนินการตาม
ค าแนะน าให้ส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา และ ข้อ ๘ การเลิกจัด
การศึกษาโดยครอบครัวอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑)ส านักงานมีค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค าขอของครอบครัว (๒) 
คณะกรรมการมีมติให้เลิกจัดการศึกษาตามข้อ ๔ และตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการ หน้า ๕๒ ข้อ ๖ การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถด าเนินการได้ ๒ กรณี ดังนี ้
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๑) กรณีที่ ๑ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามีความประสงค์จะขอเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ท า
หนังสือยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาอนุญาต แล้วส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค าสั่ งอนุญาตให้เลิกจัดการศึกษา ตามค าขอของครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษา 

๒) กรณีที่ ๒ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกรณีที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่า ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษา ไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัด
การศึกษาตามท่ีได้รับอนุญาต และไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแนะน า 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ปกครองมีสิทธิขอเลิก จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๘ และ
ตามแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว จึงเห็นสมควรพิจารณา
ให้นายชัยพล  โอภาสานนท์  เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียนโอภาสานนท์” ได้  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2561  

ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนโอภาสานนท์” แล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติให้นายชัยพล โอภา
สานนท์ (ผู้จัดการศึกษา)เลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนโอภาสานนท์”ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.3เรื่องขออนุมัติแผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอด่านมะขามเตี้ย   
อ าเภอท่ามะกา และ แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร 
และจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอขออนุมัติแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย  อ าเภอท่ามะกา และ แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการปฎิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ ๘ (๒) และ (๖)) 
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๓.ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ข้อ๔(๔.๕) ) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลได้จัดท าแผนปฏิบัติการของศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสภาพปัญหาการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ตามหลักธรรมาภิบาล และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อน าไปปฏิบัติการจริงศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ
ประจ าอ าเภอจะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของอ าเภอที่รับผิดชอบ เมื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแผนที่
ก าหนดไว้แล้ว ศึกษานิเทศก์แต่ละอ าเภอจะต้องรายงานผลให้ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการของศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ข้อ๔(๔.๕) ) ก าหนด 
 

 เห็นควรอนุมัติแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอด่านมะขามเตี้ย  อ าเภอท่ามะกา และ แผนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอข้างต้น(รายละเอียดปรากฏ
ดังเอกสารนอกเล่ม) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.  แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย  อ าเภอท่ามะกา และ แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย(โครงการกองทุนการศึกษา)  

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการ 

คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถด าเนินการสอบแข่งขันได้
หรือการสอบแข่งขันอาจท าให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้บังคับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 
และมาตรา 67 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลโดย
ด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์  

4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4859 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4943 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2560 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามข้อ 
13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการ ศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่
จะเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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  (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามั ธยมศึกษา จัดท า
ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 
  (2) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นคณะท างานร่วมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการ
บรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณาให้
ความเห็นต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
  (3) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และย้าย ตามมติ กศจ. แล้ว ให้แจ้งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้างที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบรรจุและแต่งตั้ง
นักศึกษาทุนได้โดยไม่ต้องรอครบ  2 ปี เพื่อลดภาระเงินพระราชทานที่มีอยู่จ ากัด เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ
หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมี
ปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ จ านวน 17 ราย ดังนี้ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่งเลขที ่ โรงเรียน กลุ่มวิชาเอก 
1 นางสาวประกายแก้ว  บวัขาว 1115 บ้านโปง่หวาย ภาษาไทย 
2 นายสญัญา  กิตติคุณก้องไพร 1286 บ้านกองม่องทะ สังคมศึกษา 
3 นางสาวเพ็ญนิภา  สงัขชวาล 1329 บ้านกองม่องทะ วิทยาศาสตร ์
4 นายพุธชัย  ชว่ยบ ารุงวงศ์ 6903 บ้านกองม่องทะ พลศึกษา 
5 นางสาวสิริวิมล  สังขสุจิต 1379 บ้านกองม่องทะ ภาษาอังกฤษ 
6 นายสวุิทย์  ภัทรสิริวงศ ์ 2105 บ้านกองม่องทะ ชีววิทยา 
7 นางสาวทองสุทธิ  เกียรติก้องกุล 1442 บ้านหินตั้ง สังคมศึกษา 
8 นายสมคิด  ก้องขุนคีรี 1448 บ้านหินตั้ง คณิตศาสตร ์
9 นายดนุพล  ผาภูมิเศวต 1451 บ้านไร ่ พลศึกษา 

10 นางสาวอภิชาดา  สร้อยแสง 3957 สมาคมปา่ไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

วิทยาศาสตร ์

11 นายวฒันา  วรรณโชต ิ 1330 สมาคมปา่ไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

คณิตศาสตร ์

12 นางสาวพรทิพย์  ไทรย้อย 1479 บ้านห้วยหวาย วิทยาศาสตร ์
13 นางสาวศจีวรรณ  ว่องมหาชัยกุล 861 บ้านหนองสาหร่าย สังคมศึกษา 
14 นางสาวแสงเดือน  ล าไยเจริญ 1509 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม วิทยาศาสตร ์
15 นางสาวน้องพลอย  คชรัตน์ 1518 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่งเลขที ่ โรงเรียน กลุ่มวิชาเอก 
16 นางสาวดวงพร  อินทร์กุล 7104 หนองปรือพิทยาคม พลศึกษา 
17 นางสาวกนกวรรณ  แซ่เฮง 4766 หนองปรือพิทยาคม สังคมศึกษา 

 

2. ก าหนดวันและเวลา ในการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพุธที่29 สิงหาคม 2561 

2) รับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 5– วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 

  3. อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
    3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 
  4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดย
ไม่มีการข้ึนบัญชี 
  5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง
นอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  6. การด าเนินการคัดเลือกให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตาม
แนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. อนุมัตใิห้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนใน

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 17 อัตรา ดังนี้ 
ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่งเลขที ่ โรงเรียน กลุ่มวิชาเอก 

1 นางสาวประกายแก้ว  บวัขาว 1115 บ้านโปง่หวาย ภาษาไทย 
2 นายสญัญา  กิตติคุณก้องไพร 1286 บ้านกองม่องทะ สังคมศึกษา 
3 นางสาวเพ็ญนิภา  สงัขชวาล 1329 บ้านกองม่องทะ วิทยาศาสตร ์
4 นายพุธชัย  ชว่ยบ ารุงวงศ ์ 6903 บ้านกองม่องทะ พลศึกษา 
5 นางสาวสิริวิมล  สังขสุจิต 1379 บ้านกองม่องทะ ภาษาอังกฤษ 
6 นายสวุิทย์  ภัทรสิริวงศ ์ 2105 บ้านกองม่องทะ ชีววิทยา 
7 นางสาวทองสุทธิ  เกียรติก้องกุล 1442 บ้านหินตั้ง สังคมศึกษา 
8 นายสมคิด  ก้องขุนคีรี 1448 บ้านหินตั้ง คณิตศาสตร ์
9 นายดนุพล  ผาภูมิเศวต 1451 บ้านไร ่ พลศึกษา 

10 นางสาวอภิชาดา  สร้อยแสง 3957 สมาคมปา่ไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

วิทยาศาสตร ์

11 นายวฒันา  วรรณโชต ิ 1330 สมาคมปา่ไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

วิทยาศาสตร ์

12 นางสาวพรทิพย์  ไทรย้อย 1479 บ้านห้วยหวาย วิทยาศาสตร ์
13 นางสาวศจีวรรณ  ว่องมหาชัยกุล 861 บ้านหนองสาหร่าย สังคมศึกษา 
14 นางสาวแสงเดือน  ล าไยเจริญ 1509 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม วิทยาศาสตร ์
15 นางสาวน้องพลอย  คชรัตน์ 1518 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
16 นางสาวดวงพร  อินทร์กุล 7104 หนองปรือพิทยาคม พลศึกษา 
17 นางสาวกนกวรรณ  แซ่เฮง 4766 หนองปรือพิทยาคม สังคมศึกษา 

 
 

2. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก าหนดปฏิทินการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือก และ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. อนุมัตใิห้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.2  เรื่อง    ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
และรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ        
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

ค าขอ 
ด้วย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ก าหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล

ของคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2561  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือก เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสดุดี และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

“คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๕. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผลงานพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา  ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามที่คุรุสภาก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผลงาน จาก
เอกสารหลักฐานที่ส่งมาประกอบ  การพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคุรุสภาก าหนด ดังนี้ 

๑) แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
๒) แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๔) ส าเนาทะเบียนประวัติ (กพ.๗) 
๕) ส าเนาวุฒิปริญญาการศึกษาและการฝึกอบรม  
๖) ผลงานที่ปรากฏตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง ๙ ข้อ 

   

2. ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  โดยให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษารับผลงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของครูภาษาไทยดีเด่นประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามที่คุรุสภาก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผลงาน จากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาประกอบ  การพิจารณาให้
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคุรุสภาก าหนด ดังนี้ 

1) แบบรายงานประวัติและผลงานของครูซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกข้อ  ตามที่แนบท้าย
ประกาศ   

2) รายงานผลงานส าคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ปัญหา และหรือการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยอย่างเป็นระบบ  

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยใช้แบบประเมินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และสัดส่วน ตามท่ีคุรุสภาก าหนด  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการรวบรวมผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเห็นสมควรให้น าเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ ดังนี้ 
1. ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจ าปี ๒๕๖๑  
3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 
๑. นางสาวปาณิสรา  มณีจ ารัฐ   
    ครู  โรงเรียนบ้านหินแด้นสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๒.  นางอัมพร  เอ็นดูรัศม ี   
     ครู  โรงเรียนบ้านท่ามะขามสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต ๑   

 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
                (ไม่มีผู้เสนอผลงาน) 

 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
นายท าน ุ วงษ์น้อย    
ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
นางนิตยาพร  แซ่ตั้ง    
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 

3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 

นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์  
ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 14 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
นายอารักษ์  วิเศษสิงห์  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
นางคณาพร  สาครเสถียรกุล  
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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3.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 

นางสาวสิริลักษณ์  สิทธิสังข์   
ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
                (ไม่มีผู้เสนอผลงาน) 

 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
                (ไม่มีผู้เสนอผลงาน) 

 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
                (ไม่มีผู้เสนอผลงาน) 
 

3.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔  
ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ 
        นางสุดารัตน์ สาระ   

ครู โรงเรียนบ้านยางสูง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 

 

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
         นายวิชัย ปลาบู่ทอง   

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 
        นางปัญญา ยะสงคราม  
        ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  

                (ไม่มีผู้เสนอผลงาน) 
 

2. ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ ครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

      2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
นางสาวปาณิสรา  มณีจ ารัฐ  
ครู  โรงเรียนบ้านหินแด้นสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 
      2.2ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                (ไม่มีผู้เสนอผลงาน) 
 

      2.3ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
                (ไม่มีผู้เสนอผลงาน) 

2.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔  
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๑. นางสาวอ าภา ยามา    
    ครู โรงเรียนบ้านวังด้งสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
๒. นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง   
    ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
๓. นางสาวเนตรนภา สีเกตุสุข   
    ครู โรงเรียนบ้านวังด้งสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖๑ และผลรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ จารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ  ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ เพ่ือเสนอรายชื่อไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด าเนินการต่อไป 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.3   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ      
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561     

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  367  อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1          จ านวน 107 อัตรา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2          จ านวน 117 อัตรา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3           จ านวน  42 อัตรา 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4           จ านวน  46 อัตรา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)  จ านวน 55 อัตรา 

   
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. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4580  ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้ง มติ ก.ค.ศ.อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ให้ สพท.ทุกเขตล่วงหน้าตามที่ได้รับ
จัดสรรคืนจาก ก.ค.ศ. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าอัตราว่างไปใช้สรรหาบุคคลทดแทนข้าราชการครูที่
เกษียณอายุราชการ เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ได้ทันที  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 จัดสรรคืนต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกต าแหน่ง 
1.2 จัดสรรคืนต าแหน่งครูผู้สอน เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน 
1.3 จัดสรรคืนต าแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความส าคัญจ าเป็น และสงวนอัตรา ไว้ร้อยละ

25 เพื่อด าเนินการตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
2. สพฐ. ให้น าอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาตามเงื่อนไขที่คปร. และ ก.ค.ศ.

ก าหนด อย่างเคร่งครัด (อัตราว่างดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้ จนกว่า ก.ค.ศ.มีมติจัดสรรคืน) และเม่ือพิจารณาจัดสรรแล้ว
เสร็จให้น าเสนอ กศจ. และส่งรายงานการประชุมให้ สพฐ.  พร้อมรายงานข้อมูลตามแบบที่ก าหนด ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2561         

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่จะว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 367 ต าแหน่ง/อัตรา เพ่ือน าไปบริหารจัดการตามความส าคัญจ าเป็น รวมถึงด าเนินการเกลี่ย
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการที่ ก.ค.ศ. และ คปร.ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด  โดยน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา  รายละเอียด  ดังนี้ 

3.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   ต าแหน่งว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561   จ านวน 107 อัตรา 

3.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ต าแหน่งว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561   จ านวน 117 อัตรา 

3.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ต าแหน่งว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561   จ านวน  42 อัตรา 

3.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ต าแหน่งว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561  จ านวน  46 อัตรา 

3.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561  จ านวน 55 อัตรา 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9  หน้า 248-262) 
 

ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) น าอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการก าหนดเปาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และเงื่อนไขการจัดสรรคืน
อัตราของคระกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และก.ค.ศ.ก าหนด อย่างเคร่งครัด (อัตรา
ว่างดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้ จนกว่า ก.ค.ศ.มีมติจัดสรรคืน) และเมื่อพิจารณาจัดสรรแล้วให้น าเสนอคณะกรรม การ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา   

3) จัดท าข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้สถานศึกษาในสังกัด  โดยให้ด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และส่งข้อมูลรายละเอียด พร้อมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

4. คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ  ได้พิจารณาสภาพอัตราก าลังใน
สถานสถานศึกษาแล้ว  จึงมีมติให้จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุ
ราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่10หน้า263-264) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควร จัดสรรอัตราข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุ

ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)  ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ า
กว่าเกณฑ์ ตามเงื่อนไขที่ คปร. และ ก.ค.ศ.ก าหนด   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนจังหวัดกาญจบุรี)  จ านวน 367 อัตรา/ต าแหน่ง  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จ านวน 107 อัตรา/ต าแหน่ง ให้
สถานศึกษาตามเงื่อนไข คปร. จ านวน 94 ต าแหน่งกันอัตราที่จัดสรรให้สถานศึกษาตามเงื่อนไขท่ี คปร.และ กคศ.ก าหนด 
สามารถจัดสรรได้ จ านวน 36 ต าแหน่ง ไว้ด าเนินการร้อยละ 25 จ านวน 9 ต าแหน่ง 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     จ านวน 117 อัตราต าแหน่ง  ให้
สถานศึกษาตามเงื่อนไข คปร. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 ต าแหน่ง ข้าราชการครู จ านวน 106 ต าแหน่ง 
กันอัตราที่จัดสรรให้สถานศึกษาตามเงื่อนไขท่ี คปร.และ กคศ.ก าหนด สามารถ จัดสรรได้ จ านวน 89ต าแหน่ง ไว้
ด าเนินการร้อยละ 25 จ านวน 22ต าแหน่ง 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3     จ านวน  42 อัตราต าแหน่ง  ให้
สถานศึกษาตามเงื่อนไข คปร. จ านวน 30 ต าแหน่ง กันอัตราที่จัดสรรให้สถานศึกษาตามเงื่อนไขท่ี คปร.และ กคศ.
ก าหนด สามารถ จัดสรรได้ จ านวน 12 ต าแหน่ง ไว้ด าเนินการร้อยละ 25 จ านวน 9 ต าแหน่ง 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4     จ านวน  46 อัตราต าแหน่ง  ให้
สถานศึกษาตามเงื่อนไข คปร. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ต าแหน่ง ข้าราชการครู จ านวน 43 ต าแหน่ง กันอัตราที่
จัดสรรให้สถานศึกษาตามเงื่อนไขที่ คปร.และ กคศ.ก าหนด สามารถ จัดสรรได้ จ านวน 35 ต าแหน่ง ไว้ด าเนินการร้อยละ 
25 จ านวน 9 ต าแหน่ง 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    จ านวน 55 อัตรา/ต าแหน่ง  ให้สถานศึกษาตาม
เงื่อนไข คปร. จ านวน 51 ต าแหน่ง กันอัตราที่จัดสรรให้สถานศึกษาตามเงื่อนไขท่ี คปร.และ กคศ.ก าหนด สามารถ 
จัดสรรได้ จ านวน 29 ต าแหน่ง ไว้ด าเนินการร้อยละ 25 จ านวน 8 ต าแหน่ง 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 

6.4  เรื่อง    ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติการพิจารณากรอบอัตราก าลัง 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1.1 ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 33  ราย 
1.2 ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่เป็นต าแหน่งและระดับต าแหน่งของผู้

ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม เป็นการชั่วคราว จ านวน 2 ต าแหน่ง 
1.3 ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิม มาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่

มีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังใหม่ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  8  ต าแหน่ง 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

1.1  ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 32  ราย   
1.2  ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิมมาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่

มีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 11 อัตรา 
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3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3  ดังนี้ 
3.1 ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 27 ราย 
3.2   ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่เป็นต าแหน่งและระดับต าแหน่งของ      

ผู้ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม  เป็นการชั่วคราว  จ านวน 4 ต าแหน่ง 
3.3   ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิมมาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่มี

อัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 11 ต าแหน่ง 
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4  ดังนี้ 

4.1  ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 26 ราย 
4.2  ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่เป็นต าแหน่งและระดับต าแหน่งของ      

ผู้ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม  เป็นการชั่วคราว  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
4.3   ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิมมาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่มี

อัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 15 ต าแหน่ง 
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่  27  สิงหาคม 2552เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่  15  สิงหาคม 2560  เรื่อง การก าหนดกรอบ

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4010 ลงวันที่ 6 
กรกฏาคม 2561  เรื่อง  การก าหนดกรอบอัตราก าลัง  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ด้วย ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวม 10,926 ต าแหน่ง  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 

0206.5/ ว 26  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2560 และเนื่องจาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิม 2 กลุ่ม สพฐ. จึงเสนอ ก.ค.ศ. ขอใช้กรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้เดิม ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.5/ว 17  ลงวันที่  5 กันยายน  2556 ไปพลางก่อน นั้น 

 2. สพฐ.แจ้งว่า ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งให้ สพฐ.เร่งรัดด าเนินการจัดบุคลากร    ลงกรอบอัตราก าลังใหม่ และ
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และเพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นแนวทางเดียวกัน   จึงก าหนดแนวปฏิบัติ ปฏิทินการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)   โดย
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากร
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ลงกรอบอัตราก าลังตามแนวปฏิบัติ  และแจ้งองค์ประกอบและตัวชี้วัดให้บุคลากรทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงให้
เหมาะสม   

3. ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากรอบอัตราก าลงั
พิจารณา และกลั่นกรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารกรอบอัตราก าลัง

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่าง ๆ   ดังนี้ 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1  ดังนี้ 
1.1 ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 33  ราย 
1.2 ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่เป็นต าแหน่งและระดับต าแหน่งของผู้

ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม เป็นการชั่วคราว จ านวน 2 ต าแหน่ง 
1.3 ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิม มาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่

มีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังใหม่ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  8  ต าแหน่ง 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2  ดังนี้ 
    2.1  ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่เป็นต าแหน่งและระดับต าแหน่งของ      

ผู้ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม  เป็นการชั่วคราว  จ านวน 6 ต าแหน่ง 
    2.2  ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 32 ราย 

2.3   ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิมมาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่มี
อัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 11 ต าแหน่ง 

3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3  ดังนี้ 
3.1  ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 27 ราย 
3.2   ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่เป็นต าแหน่งและระดับต าแหน่งของ      

ผู้ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม  เป็นการชั่วคราว  จ านวน 4 ต าแหน่ง 
3.3   ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิมมาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่มี

อัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 11 ต าแหน่ง 
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4  ดังนี้ 

4.1  ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 26 ราย 
4.2  ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่เป็นต าแหน่งและระดับต าแหน่งของ      

ผู้ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม  เป็นการชั่วคราว  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
4.3   ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่างจากกรอบอัตราก าลังเดิมมาก าหนดในต าแหน่งว่างที่ไม่มี

อัตราเงินเดือนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 15 ต าแหน่ง 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11 หน้า 265-299) 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตกิรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม

มาตรา 38 ค.(2)  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.5  เรื่อง    ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์   

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังครู สายงานการสอน ในสถานศึกษาท่ี

มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  43 ต าแหน่ง  ดังนี้ 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1     จ านวน  7 ต าแหน่ง 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3     จ านวน 17 ต าแหน่ง 
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                    จ านวน 19 ต าแหนง่ 

 

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 

ด้วย  ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555   ซึ่งคณะกรรมการบรหิารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาต่างๆ  ไดป้ระชุมพิจารณากลัน่กรอง ดงันี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ที่มี

อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 7 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อัตราก าลังคร ู

ขาด(-) / เกิน(+) หมายเหต ุ
อันดับ ขั้น บริหาร ผู้สอน 

1 บ้านห้วยน้ าขาว ครูผู้ช่วย 472 คศ.3 45,290 - 3  

2 บ้านห้วยน้ าขาว คร ู 346 คศ.3 53,390 - 3  

3 บ้านตะเคยีนงาม คร ู 687 คศ.2 31,440 - 3  

4 บ้านทับศิลา คร ู 572 คศ.4 61,110 - 2  

5 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ คร ู 1540 คศ.3 52,060 - 1  

6 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ครูผู้ช่วย 392 คผช. 16,750 - 2  

7 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ครูผู้ช่วย 394 คผช. 47,660 - 2  
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              2. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พิจารณาอนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ทั้ง 7 ต าแหน่ง ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
ฯ สายงานการสอนเกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  

ผลการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังครู ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอตัราก าลังข้าราชการครูฯ ไปก าหนดเปน็ต าแหน่งครู ในสถานศกึษาแห่งใหมท่ีต่่ ากว่าเกณฑ์ 
ที ่
  ชื่อต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
เลขที่ หน่วยงานการศกึษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงานการศกึษาที่
ก าหนดใหม ่

ขาด 
เกณฑ์ 

หมาย 
 เหต ุอันดบั ขั้น 

1 ครูผู้ช่วย 472 บ้านห้วยน้ าขาว คศ.3 45,290 บ้านทุ่งศาลา -1  
2 ครู 346 บ้านห้วยน้ าขาว คศ.3 53,390 วัดล าส ารอง -1  
3 ครู 687 บ้านตะเคียนงาม คศ.2 31,440 วัดท่าตะคร้อ -1  
4 ครู 572 บ้านทับศิลา คศ.4 61,110 บ้านท่าพุ -1  
5 ครู 1540 วัดกร่างทองราษฎร์

บูรณะ 
คศ.3 52,060 บ้านท่ามะไฟ -1  

6 ครูผู้ช่วย 392 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย คผช. 16,750 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า -1  
7 ครูผู้ช่วย 394 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย คผช. 47,660 บ้านแหลมทอง -1  

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

1. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่     
ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 17 ต าแหน่ง ดังนี้   

 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 

อัตรา
เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ
ศ. 

ครูตาม จ.18 ความขาด/
เกิน ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 บ้านวังสิงห์ คร ู 1336 22,000 1 17 18 1 18 19 +1 

2 วัดหินดาด คร ู 1000 47,660 1 11 12 1 12 13 +1 

3 ไทรโยคใหญ่ คร ู 8728 58,390 2 27 29 2 29 31 +2 

4 ไทรโยคใหญ่ คร ู 3635 19,510 2 27 29 2 29 31 +2 

5 บ้านกองม่องทะ คร ู 4837 33,260 2 23 25 2 25 27 +2 

6 บ้านกองม่องทะ คร ู 2709 22,890 2 23 25 2 25 27 +2 

7 บ้านซองกาเรีย คร ู 5913 15,800 2 26 28 2 28 30 +2 

8 บ้านดินโส คร ู 9254 58,390 2 22 24 2 25 27 +3 

9 บ้านดินโส คร ู 2867 41,620 2 22 24 2 25 27 +3 

10 บ้านดินโส คร ู 4210 41,620 2 22 24 2 25 27 +3 

11 บ้านห้วยมาลัย คร ู 4880 53,950 2 35 37 2 38 40 +3 

12 วัดวังก์วิเวการาม
ราม 

คร ู 4861 43,800 3 47 50 3 51 54 +4 

13 วัดวังก์วิเวการาม คร ู 2204 40,990 3 47 50 3 51 54 +4 

14 อนุบาลสังขละบุรี คร ู 4857 40,860 5 76 81 3 91 94 +13 

15 อนุบาลสังขละบุรี คร ู 20480 53,950 5 76 81 3 91 94 +13 

16 อนุบาลสังขละบุรี คร ู 3368 50,290 5 76 81 3 91 94 +13 

17 บ้านวังโพธิ์ รองผอ.รร. 3018 59,180 1 15 16 2 16 18 +2 
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              2. คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้
พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ผลการพิจารณา
เกลี่ยอัตราก าลังครู ดังนี้ 

 

การพิจารณาเกลี่ยอตัราจากโรงเรียนเกนิเกณฑ์ไปก าหนดเปน็ต าแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ทีต่่ ากว่าเกณฑ์ 
ที ่ ชื่อ

ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศกึษาเดิม 

เงินเดือน 
หน่วยงานการศกึษาที่ก าหนดใหม่ 

ขาด หมาย 

  เลขที่ อันดบั ขั้น เกณฑ์  เหต ุ

1 ครู 1336 บ้านวังสิงห์ คศ.1 22,000 บ้านห้วยเสือ -6  

2 ครู 1000 วัดหินดาด คศ.3 47,660 บ้านห้วยเสือ -6  

3 ครู 8728 ไทรโยคใหญ่ คศ.3 58,390 บ้านเกริงกระเวีย -5  

4 ครู 3635 ไทรโยคใหญ่ คศ.1 19,510 บ้านเกริงกระเวีย -5  

5 ครู 4837 บ้านกองม่องทะ คศ.2 33,260 บ้านนามกุย -4  

6 ครูผู้ช่วย 2709 บ้านกองม่องทะ คศ.1 22,890 บ้านนามกุย -4  

7 ครู 5913 บ้านซองกาเรีย ครูผู้ช่วย 15,800 บ้านพุม่วง-พุพง -3  

8 ครู 9254 บ้านดินโส คศ.3 58,390 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน -2  

9 ครูผู้ช่วย 2867 บ้านดินโส คศ.2 41,620 บ้านเสาหงส์ -2  

10 ครูผู้ช่วย 4210 บ้านดินโส คศ.2 41,620 บ้านกุยแหย่ -2  

11 ครูผู้ช่วย 4880 บ้านห้วยมาลัย คศ.3 53,950 บ้านหินดาด(ทองฯ) -2  

12 ครู 4861 วัดวังก์วิเวการามราม คศ.3 43,800 บ้านพุเตย -1  

13 ครู 2204 วัดวังก์วิเวการาม คศ.2 40,990 บ้านช่องแคบ -1  

14 ครู 4857 อนุบาลสังขละบุรี คศ.3 40,860 บ้านท่าทุ่งนา -1  

15 ครู 20480 อนุบาลสังขละบุรี คศ.3 53,950 บ้านวังกระแจะ -1  

16 ครู 3368 อนุบาลสังขละบุรี คศ.3 50,290 บ้านทุ่งเรือโกลน -1  

17 รอง
ผอ.รร. 

3018 บ้านวังโพธิ์ คศ.4 59,180 บ้านห้วยเสือ -6  
          

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
1. สพม. เขต 8 มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

จ านวน 19 ต าแหน่ง ดังนี้   

ที ่
  

โรงเรียน 
  

ต าแหน่ง 
  

ต าแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน ขาด,เกิน เกณฑ์ หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น บริหาร ผู้สอน 

1 สายธรรมจันทรจ์.ราชบุร ี รองผอ.รร. 32239 คศ.3 29,420 +1 
 

  
2 ประชามงคล คร ู 33192 คศ.3 44,560   +10 ว 16 
3 ประชามงคล คร ู 33194 คศ.3 48,540   +10 ว 16 
4 ประชามงคล คร ู 33205 คศ.3 44,560   +10 ว 16 
5 ประชามงคล คร ู 33336 คศ.3 45,290   +10 ว 16 
6 หนองรีประชานิมติ คร ู 31594 คศ.4 58,260   +2 ว 16 
7 ประชามงคล คร ู 123767 คศ.2 41,620   +10   
8 ประชามงคล คร ู 24362 ครูผู้ช่วย 16,190   +10   
9 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม คร ู 32041 ครูผู้ช่วย 16,570   +4   
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ที ่
  

โรงเรียน 
  

ต าแหน่ง 
  

ต าแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน ขาด,เกิน เกณฑ์ หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น บริหาร ผู้สอน 

10 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม คร ู 369 คศ.3 58,390   +4   
11 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม คร ู 2182 คศ.3 55,720   +4   
12 ร่มเกล้ากาญจนบุร ี คร ู 14871 ครูผู้ช่วย 16,190   +2   
13 ร่มเกล้ากาญจนบุร ี คร ู 111855 ครูผู้ช่วย 15,800   +2   
14 หนองรีประชานิมติ คร ู 5390 คศ.2 37,830   +2   
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์กาญจนบุรี 
คร ู 28036 คศ.3 34,470   +4   

16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์กาญจนบุรี 

คร ู 75554 คศ.3 58,390   +4   

17 หนองขาวโกวิทพิทยาคม คร ู 33065 คศ.2 26,980   +3   
18 หนองขาวโกวิทพิทยาคม คร ู 125135 คศ.2 31,440   +3   
19 กาญจนานุเคราะห ์ คร ู 736 คศ.2 41,620   +5   

                   2. คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สพม. เขต 8 ได้พิจารณา
เกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ผลการพิจารณาเกลี่ย
อัตราก าลังครู ดังนี้ 
 

การพิจารณาเกลี่ยอตัราก าลังข้าราชการครูฯไปก าหนดในสถานศกึษาแห่งใหม่ทีต่่ ากว่าเกณฑ์ 

ที ่
  

ต าแหน่ง 
  

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

โรงเรียน 
  

เงินเดือน โรงเรียน 
  

ขาด 
เกณฑ์ 

หมาย
เหต ุอันดบั ขั้น 

1 รองผอ.รร. 32239 สายธรรมจันทร์จ.ราชบุรี คศ.3 29,420 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง -1   

2 ครู 33192 ประชามงคล คศ.3 44,560 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
กาญจนบุรี 

-6 ว 16 

3 ครู 33194 ประชามงคล คศ.3 48,540 วิสุทธรังษี -18 ว 16 

4 ครู 33205 ประชามงคล คศ.3 44,560 วิสุทธรังษี -18 ว 16 

5 ครู 33336 ประชามงคล คศ.3 45,290 เทพมงคลรังษี -13 ว 16 

6 ครู 31594 หนองรีประชานิมิต คศ.4 58,260 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา -4 ว 16 

7 ครู 123767 ประชามงคล คศ.2 41,620 เทพมงคลรังษี -13   

8 ครู 24362 ประชามงคล ครูผู้ช่วย 16,190 เทพมงคลรังษี -13   

9 ครู 32041 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ครูผู้ช่วย 16,570 วิสุทธรังษี -18   

10 ครู 369 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม คศ.3 58,390 วิสุทธรังษี -18   

11 ครู 2182 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม คศ.3 55,720 วิสุทธรังษี -18   

12 ครู 14871 ร่มเกล้ากาญจนบุรี ครูผู้ช่วย 16,190 เทพมงคลรังษี -13   

13 ครู 111855 ร่มเกล้ากาญจนบุรี ครูผู้ช่วย 15,800 เทพมงคลรังษี -13   

14 ครู 5390 หนองรีประชานิมิต คศ.2 37,830 หนองตากยาต้ังวิริยะ
ราษฎร์บ ารุง 

-2   

15 ครู 28036 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์กาญจนบุรี 

คศ.3 34,470 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา -4   

16 ครู 75554 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์กาญจนบุรี 

คศ.3 58,390 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา -4   
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การพิจารณาเกลี่ยอตัราก าลังข้าราชการครูฯไปก าหนดในสถานศกึษาแห่งใหม่ทีต่่ ากว่าเกณฑ์ 

ที ่
  

ต าแหน่ง 
  

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

โรงเรียน 
  

เงินเดือน โรงเรียน ขาด 
เกณฑ์ 

หมาย
เหต ุอันดบั ขั้น 

17 ครู 33065 หนองขาวโกวิทพิทยาคม คศ.2 26,980 ท่าเรือพิทยาคม -2   

18 ครู 125135 หนองขาวโกวิทพิทยาคม คศ.2 31,440 ท่าเรือพิทยาคม -2   

19 ครู 736 กาญจนานุเคราะห์ คศ.2 41,620 วิสุทธรังษี -18   
 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนด
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 43 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1     จ านวน  7 ต าแหน่ง 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3     จ านวน 17 ต าแหน่ง 
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                    จ านวน 19 ต าแหนง่ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนต าแหน่ง

และอัตราเงินเดือน สายงานการสอน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน 43 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1     จ านวน  7 ต าแหน่ง 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3     จ านวน 17 ต าแหน่ง 
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                    จ านวน 19 ต าแหนง่ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.6  เรื่อง    ขออนุมัติน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าขอ 
ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติน ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จากบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

น ารายชื่อผุ้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งศึกษานิเทศ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ด้วยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ประสงค์ขอน ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกในบัญชีศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการน ารายชื่อผุ้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งศึกษานิเทศ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ท าได้โดยการตกลงยินยอมของ  กศจ. เจ้าของบัญชี และกศจ.ที่ขอ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

“ข้อ 2  การขอบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ด าเนินการตามล าดั้บและขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ให้ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ของ กศจ.ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน

ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน 
2.2 หาก กศจ. ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในสังกัดส านักงานธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการ

คัดเลือก ให้ขอจาก กศจ.ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคอ่ืน 
2.3 หาก กศจ.ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในสังกัดส านักงานธิการภาคอ่ืน ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ให้ขอจาก กศจ.ใดก็ได้ส านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน 
2.4 หาก กศจ.ในสังกัดส านักงานธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขอจาก 

กศจ.ในสังกัดส านักงานธิการภาคใดก็ได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เห็นสมควร  อนุมัติให้  กศจ.สุพรรณบุรี น ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี กศจ.สุพรรณบุรี  ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิ การจังหวัด
กาญจนบุรี ได้สอบถามความสมัครใจจากผู้สอบได้ล าดับที่ 27 นางสาวกุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง ต าแหน่งครู คศ.2 โรงเรียน
บ้านวังสิงห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรียบร้อยแล้ว  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตใิห้ กศจ.สุพรรณบุรี น ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี

ของ กศจ.กาญจนบุรี ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี กศจ.สุพรรณบุรี  ตามท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.7   เรื่อง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จาก
สถานศึกษาที่ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
จ านวน 2 ราย 
 

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 เรื่ อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
4 . ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 ข้อ 1.1 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จาก สถานศึกษาที่ ยุบ รวม 
หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมี
เงื่อนไข (3) กรณีรวมสถานศึกษาให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่ถูกรวมก่อน เป็น
ล าดับแรก และ (4)เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ แล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงาน
การสอน ไม่เกินเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด  

2. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านวังเย็น เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การนี้ มีข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังเย็น จ านวน 2 ราย ได้
ยื่นความประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้  
  - นายองค์การ สิริชุมแสง ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 782 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 
58,390 บาท วุฒิ ศศ.บ.(พลศึกษา), น.บ. (นิติศาสตร์) ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไป
ก าหนดที่โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 
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                       - นายวีรชาติ พ้นภัย ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 783 รับเงินเดือนอันดับ 3 ขั้น 40,100 
บาท วุฒิ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดที่โรงเรียนบ้านหนอง
กลางพง (อันดับ 1) และบ้านนากาญจน์ (อันดับ 2) 
 

รายละเอียดข้อมูลอัตราก าลังครู ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

อัตราก าลังคร ู
ตามเกณฑ์ 

อัตราก าลังคร ู
ตาม จ.18 

สรุปอัตราก าลังคร ู
ขาด(-) / เกิน(+) 

บ ป บ ป บ ป 
1 บ้านหนองกลางพง 64 9 1 4 1 3 - -1 
2 บ้านนากาญจน ์ 82 9 1 5 1 4 - -1 

หมายเหตุ  บ = สายงานบริหารสถานศึกษา  ป = สายงานปฏิบัตกิารสอน 
 

              3. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พิจารณาอนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครู ตามความประสงค์ของเจ้าตัว ทั้ง 2 ราย  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบแล้ว เห็นว่า เป็นการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือน จากสถานศึกษาที่ประกาศเลิกสถานศึกษา ไปก าหนดในโรงเรียนที่ไปเรียนรวมและมีอัตราก าลังครูต่ ากว่า เกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควร พิจารณาให้ นายองค์การ สิริชุมแสง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายโดยการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาเดิมที่ประกาศเลิกสถานศึกษา ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ คือ 
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง และนายวีรชาติ พ้นภัย ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาเดิมที่
ประกาศเลิกสถานศึกษา ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ คือ โรงเรียนบ้านนากาญจน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่     
ก.ค.ศ.ก าหนด  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตยิ้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นายองค์การ สิริชุมแสง ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 782 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 

58,390 บาท โรงเรียนบ้านวังเย็น ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ที่โรงเรียนบ้านหนองกลางพง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

2. นายวีรชาติ พ้นภัย ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี  783 รับเงินเดือนอันดับ 3 ขั้น 40,100 บาท 
โรงเรียนบ้านวังเย็น ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ที่โรงเรียนบ้านนากาญจน์ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.8     เรื่อง  การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอไม่อนุมัติการแต่งตั้ง(โอน)ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561  จ านวน 1 ราย   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2559   เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคลเพ่ือ

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

4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่  28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. รายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.
(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4   ลงวันที่  9  มกราคม  2561 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3  เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. ประกาศคระกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มา
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4(ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2561) จ านวน 9 อัตรา 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือรับโอนตามประกาศดังกล่าว จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 

ที ่ ต าแหน่ง/กลุ่ม/                                  
เลขที่ต าแหน่งท่ีมีผู้สมัครฯ 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/สังกัดเดิม หมาย
เหตุ 

1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                                      
ระดบัปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน                            
กลุ่มบริหารงานบคุคล                                      
เลขที่ต าแหน่ง อ 32   สังกัด สพป.กจ.4 

นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  เจา้พนักงานธรุการระดับปฏิบัติงาน 
สังกัดส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ี 10 ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอนแล้ว 
แจ้งว่าข้าราชการดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับโอนและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตราที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. คณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถในการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 79/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2561  ได้ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอโอนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 75 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 12  หน้า 300-301) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4ได้ด าเนินการไม่เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี้ 

1. ผู้สมัคร ราย นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ที่ 10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

2. ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 ก าหนดให้ “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดส่วนราชการอ่ืน ให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม” 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี                 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
1. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง (โอน)นางสาวทัศนีย์  แสงโสด  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ที่ 10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
เลขที่ อ 32 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เนื่องจากการด าเนินการ  รับโอนข้าราชการ
ดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2.ขออนุมัติเป็นหลักการภายหลังจากการจัดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าวเพ่ือประกาศรับโอนและด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดต่อไป 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.9  เรื่อง     ขออนุมัติผลการประเมินและอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง
ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตผิลการประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวชิาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ประเภทต าแหน่ง 
ระดับ

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที ่ เงินเดือน วันที่ส่งผลงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 น.ส.ศนิษฐา  

  อมรพรหมภักด ี
ป.โท 

(บริหารการศึกษา) 
นักวิชาการศึกษา 
สพป.กจ. เขต 4 

ช านาญการ
พิเศษ 

อ 44 39,680 19 ธ.ค. 2560 

 
 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57  มาตรา 61 และมาตรา 62) 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และต าหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว9  ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  2552  เรื่อง การ
เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว14  ลงวันที่ 27  สิงหาคม 2552 เรื่อง     การจัดกลุ่ม
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 53 มาตรา 57  มาตรา 61 และมาตรา 62) 

7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และต าหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว9  ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  2552  เรื่อง การ
เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว14  ลงวันที่ 27  สิงหาคม 2552 เรื่อง     การจัดกลุ่ม
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

11. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว25  ลงวันที่ 24  กันยายน 2555  เรื่อง  
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

12. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

13. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 0206.5/ว17  ลงวันที่ 5  กันยายน 2556  เรื่อง การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก .ค.ศ.
ก าหนด) 

14. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2559 เรื่อง การก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

15. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ประวัติการรับราชการและผลงานที่ส่งเข้ารับการรับการประเมิน ราย น.ส.ศนิษฐา อมรพรหมภักดี   
2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติ ให้ตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ราย นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี แล้ว 

3. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

4. ผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
คะแนน

เต็ม 
(100) 

เกณฑผ์่าน 
ร้อยละ 
(70) 

กรรมการ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 
1. ช่ือ – สกุล นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 43 

ผลงานที่เสนอเพื่อ 
ขอรับการประเมิน 

100 70 82 85 80 90 91 85.6 ผ่าน 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินแล้วเห็นว่า  มี

คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ราย นางสาวศนิษฐา      อมรพรหมภักดี และมีผลกา ร
ประเมินจากคณะกรรมการ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติ
ให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้ 

 - นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ต าแหน่งเลขที่ อ 43 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2560 
 



41 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตผิลการประเมินและอนุมัติให้เลื่อน และแต่งตั้งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ราย นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี 
ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.10 เรื่อง การขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร 
              สถานศึกษาประจ าปี 2561 ไปต่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดอ่ืน จ านวน 8 ราย แยกเป็น 

 1. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน  2  ราย 
 2. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน  6  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                                            
(มาตรา 53 และมาตรา 59) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

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

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

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรี ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืนและได้ผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแล้ว รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 รายดังนี้ 

  ที่ 
สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนผู้ย่ืนค าร้องขอย้ายไป 
สพท. ต่างจังหวัด หมายเหตุ 

ต าแหน่ง  
รอง ผอ.ร.ร. 

ต าแหน่ง  
ผอ.ร.ร. 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - 1  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - 2  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - -  
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - -  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 2 3  

รวม 2 6  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ได้ด าเนินการตรวจสอบค าร้องขอย้าย 

คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 ราย 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดทุกราย 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ก าหนดให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดส่งค าร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดอ่ืน ที่ผู้ขอย้ายระบุไว้ในค าร้องขอย้ายภายในวันที่ 31 
สิงหาคม ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่

ยื่นค าร้องขอย้าย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้ายซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  ก าหนดทุกราย 
และได้ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาจังหวัดอ่ืน 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561จ านวน 8 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน/สังกัด 
ขอย้ายไปสังกัด/ 

จังหวัด 
หมายเหตุ 

1 นายอรรถสิทธ์ิ  อินทร์พิบูลย ์
ผอ.ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

สพป.นครปฐม เขต 1
จังหวัดนครปฐม 

 

2 นายชลอ   สืบศักดิ ์
ผอ.ร.ร.บ้านทัพพระยา 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

สพป.สระบุรเีขต 1 
จังหวัดสระบุร ี

 

3 นายวินัย ทองดี 
ผอ.ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

สพม.เขต 8 
จังหวัดราชบุร ี

 

4 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา/สพม.เขต 8 

สพม.เขต 1 
จังหวัดกทม. 

 

5 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 
ผอ.ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บ ารุง/สพม.เขต 8 

สพม.เขต 10 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

6 นายสุรยิะ จันทรส์นอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง          
/สพม.เขต 8 

สพม.เขต 9 
จังหวัดนครปฐม 

ขอย้ายทั้งในจังหวัด 
และต่างจังหวัด 

7 นายสุรศักดิ์ เนาวรตัน ์
รอง ผอ.ร.ร.ประชามงคล               
/สพม.เขต 8 

สพม.เขต 9 
จังหวัดนครปฐม 

 

8 นางดุษฎี เนาวรัตน ์
รอง ผอ.ร.ร.ประชามงคล                  
/สพม.เขต 8 

สพม.เขต 9 
จังหวัดนครปฐม 

 
 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายได้ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางในจังหวัดอ่ืนมีต าแหน่งว่าง
สามารถรับย้ายได้ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้น และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
(ย้าย) ต่อไป 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.11  เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปด ารงต าแหน่ง 
                 สังกัดอ่ืน 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดอ่ืน จ านวน 2 ราย 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(มาตรา 53 

และมาตรา 58) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่งและ

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

รายที่ 1  นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชรต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือนขั้น 17,910 บาท โรงเรียนบ้านโป่งโก
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้ยื่นความประสงค์ขอโอนไปด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นสมควรให้โอนได้  
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ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองขาว โดยอนุมัติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้ว มีมติไม่ขัดข้องและยินดีรับโอน นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชร ไปด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
16 ตุลาคม  2561(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 13 หน้า 302-311) 
 รายที่ 2  นางสาวธัญชนก ภุมมา  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือนขั้น 22,000 บาท  โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ยื่นความประสงค์ขอโอน
ไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม สังกัดเทศบาลต าบลอัมพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม โดย
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นสมควรให้โอนได้ 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลอัมพวา โดยอนุมัติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้ว มีมติไม่ขัดข้องและยินดีรับโอน นางสาวธัญชนก ภุมมา ไปด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม สังกัดเทศบาลต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทร -สงคราม ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 16 ตุลาคม 2561  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 14 หน้า 312-316) 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนทั้ง 2 ราย ยินยอม

ให้โอนและได้ตรวจสอบแล้วไม่มีภาระผูกพันและไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย จึงเห็นสมควรให้ข้าราชการทั้ง 2 ราย 
โอนไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดอ่ืนตามความประสงค์ ดังนี้ 
 1. นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชร  ให้โอนไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว สังกัดเทศบาล
ต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
 2. นางสาวธัญชนก ภุมมา ให้โอนไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม สังกัดเทศบาล
ต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทร- สงคราม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
 ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอโอน แจ้งไปยังต้นสังกัดที่รับโอนด าเนินการออกค าสั่งรับโอน 
พร้อมกัน ดังรายละเอียดที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชร ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือนขั้น 17,910 บาท โรงเรียนบ้านโป่งโก 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โอนไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็นผู้
ออกค าสั่งให้โอนและให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
 2. อนุมัติให้ นางสาวธัญชนก ภุมมา ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือนขั้น 22,000 บาทโรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1โอนไปด ารงต าแหน่งครู 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม สังกัดเทศบาลต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
เป็นผู้ออกค าสั่งให้โอนและให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.12 เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ)   
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีประสงค์ขออนุมัติ ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู ตามค าร้องขอย้ายของตนเองกรณีพิเศษมาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2 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 มิถุนายน 2559
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษเพ่ือด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 2 รายซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ
ย้าย (กรณีพิเศษ) จากคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอย้ายเรียบร้อยแล้ว 

2. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ ตาม
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ 77/2561 ลงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2561ได้
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษท้ัง 2 รายแล้วรายละเอียดดังนี้ 

รายที่ 1 นางจีรนันท์  บุญแก้ว ต าแหน่งครู คศ.1 วุฒิศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ าเภอสังขละบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 มีความ
จ าเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากต้องดูแลบิดาที่เจ็บป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกเอวเสื่อม กดทับเส้นประสาท 
และต้องดูแลมารดาที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม มีอาการปวดบวมเดินล าบาก จ าเป็นต้องได้รับ  การรักษาอย่างต่อเนื่องจึง
ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ข้าราชการดังกล่าวจึงขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังต่อไปนี้                    

1) โรงเรียนบ้านซ่อง 
2) โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 
3) โรงเรียนใดๆ ก็ได้ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ได้แก่  
1) บันทึกข้อความของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2) ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2561 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว                
โรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างและมีความต้องการวิชาเอกปฐมวัย คือโรงเรียนบ้านซ่อง และเป็นต าแหน่งที่ไม่เกินเกณฑ์สามารถ
น ามาพิจารณารับย้ายได้ 
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รายที่ 2  นายณัฐวานนท์  เที่ยงธรรม   ต าแหน่งครู คศ.1 วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์        
การกีฬา โรงเรียนพัฒนาปากน้ าอ าเภอเดิมบางนางบวช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   
มีความจ าเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษเนื่องจากต้องดูแลมารดาที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบและภาวะก้อนที่ปอด
ด้านขวาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ข้าราชการดังกล่าวจึงขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังต่อไปนี้ 

1) โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
2) โรงเรียนวัดดอนแสลบ 
3) โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
4) โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 
5) โรงเรียนใดๆ ก็ได้ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ในเขตต าบลดอนแสลบ และต าบลรางหวาย 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่  
1)บันทึกข้อความของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2)ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว โรงเรียนที่
มีต าแหน่งว่าง คือ โรงเรียนวัดดอนแสลบ แต่เนื่องจากวิชาเอกของผู้ขอย้ายไม่ตรงกับความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน 
จึงไม่สามารถน ามาพิจารณารับย้ายได้ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนที่มีผู้ของย้ายเบื้องต้นแล้ว ซึ่งมี
ต าแหน่งว่างที่สามารถน ามาพิจารณารับย้ายได้ จ านวน 1 อัตรา จึงเห็นสมควรพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายนางจีรนันท์ บุญแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านเขาช่อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ทั้งนี้ นายณัฐวานนท์ เที่ยงธรรม ต าแหน่งครู โรงเรียนพัฒนาปากน้ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ไม่มีต าแหน่งว่างที่สามรถน ามารับย้ายได้เนื่องจากวิชาเอกไม่ตรงกับความต้องการของ
โรงเรียน ซึ่งเมื่อค าร้องขอย้ายได้รับการพิจารณาแล้ว ผลเป็นประการใดถือเป็นอันยุติ  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง

ครู ตามค าร้องขอย้ายของตนเองราย นางจีรนันท์บุญแก้วต าแหน่งครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านซ่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หรือไม่หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 



47 
 

6.13  เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ    
                ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ดังนี้ 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 ราย  
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 6 ราย  

 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62) 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ

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

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552เรื่อง การย้ายและ
การเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค 
(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561เรื่อง การเลื่อน
ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. 
การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556เรื่อง การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา38 ค. (2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค. (2) 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกา รศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

1. ตามมติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2561 
เมื่อวันที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 มีมติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ 
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 4 อัตรา ดังนี้  

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ/ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 26 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

4 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 30 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการ ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศ ณ 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 
 

ที่                          รายละเอียดต าแหน่งว่าง ผู้ผ่านการคัดเลือก 

ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ กลุ่ม 
 1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ 

ช านาญการ 
อ 23 บริหารงานบุคคล - ไม่มี - 

 2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

อ 26 บริหารงานบุคคล - ไม่มี - 

 3 นิติกร ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

อ 30 บริหารงานบุคคล นายปฐม  แจ้งธรรมา 
ต าแหน่งนิติกร ระดบัช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ 11961 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุร ี
กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง 

 
 
 

3. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0701/13802 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้อง
ในการให้โอน (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15  หน้า 317) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4     
1. ตามมติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  ให้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  จ านวน 7 ต าแหน่ง ปรากฏว่ามี
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับโอน จ านวน 6 ต าแหน่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม หมายเหต ุ

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 3 อ านวยการ  

2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 14 บริหารงานการเงินฯ  

3 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 15 บริหารงานการเงินฯ  

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 37 นโยบายและแผน  

5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 49 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 57 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 
2561 โดยให้ยื่นแบบขอโอน ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2561 นั้น มีผู้ยื่นแบบขอโอน จ านวน 6 ราย ได้แก่ 
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ที ่                          รายละเอียดต าแหน่งว่าง ผู้ผ่านการคัดเลือก 

ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ กลุ่มงาน 
 1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/

ช านาญการ 
อ 3 อ านวยการ - นางสาวหทัยทิพย์ มณฑาทัศน์                  

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา                              
ระดับปฏิบัติการ                                                 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ                          
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 14 บริหารงานการเงินฯ - นางสุภาณี  บัวงาม                                     
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง                              
ระดับอ านวยการระดับต้น                                 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่                       
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

3 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 15 บริหารงานการเงินฯ - นางอมรรัตน์  หะลีบุตร                                 
ต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง                         
ระดับอ านวยการระดับต้น                                   
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชะเอม 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

4 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 37 นโยบายและแผน - นางมาริษา  ประดิษฐพงษ์                               
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                    
ระดับช านาญการ                                                
สังกัดเทศบาลต าบลหนองปลาไหล                          
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 49 ส่งเสริมการจัดการศึกษา - นางสาวใกล้รุ่ง  พรหมมา                                 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา                                     
ระดับช านาญการ                                                 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ                      
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 57 หน่วยตรวจสอบภายใน - นางสาวพัชรา  สิทธิบุตร                                 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง                                
ระดับอ านวยการระดับต้น                                   
สังกัดเทศบาลต าบลเอราวณั                                    
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

 

3. คณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถในการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 204/2561 สั่ง ณ วันที่ 27 
เมษายน 2561 ได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอโอนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 16 หน้า 318-329)  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการประเมินความรู้ 
ความสามารถของผู้ขอโอนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด เพ่ือคัดเลือกบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรออกค าสั่งแต่งตั้ง (รับโอน) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอ่ืน รวมทั้งสิ้น จ านวน 7 ราย ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จ านวน 7 ราย แยกเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 
6 ราย ดังต่อไปนี้ 

ที ่    รายละเอียดต าแหน่งว่าง   ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รับโอนตั้งแต่วันที่ 

1 ต าแหน่งนิติกร   อ 30                             
กลุ่มบรหิารงานบุคคล                            
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

- นายปฐม  แจ้งธรรมา 
ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
ราชบุรีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

31 สิงหาคม 2561 

2 ต าแหน่งนักจดัการงานทั่วไป    อ 3      
กลุ่มอ านวยการ                                               
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

- นางสาวหทัยทิพย์ มณฑาทัศน์                  
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ                                                 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ                          
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

31 สิงหาคม 2561 

3 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี   อ 14 
กลุม่บรหิารงานการเงินฯ                                  
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

- นางสุภาณี  บัวงาม                                     
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง                              
ระดับอ านวยการระดับต้น   สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังไผ่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

31 สิงหาคม 2561 

4 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี  อ 15 
กลุม่บรหิารงานการเงินฯ                                     
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

- นางอมรรัตน์  หะลีบุตร                                 
ต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง                         
ระดับอ านวยการระดับต้น                                   
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชะเอม  
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

31 สิงหาคม 2561 

5 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  
อ 37   กลุม่นโยบายและแผน                          
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

- นางมาริษา  ประดิษฐพงษ์                               
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                    
ระดับช านาญการ                                                
สังกัดเทศบาลต าบลหนองปลาไหล                          
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 

31 สิงหาคม 2561 
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ที ่    รายละเอียดต าแหน่งว่าง   ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รับโอนตั้งแต่วันที่ 
6 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา   อ 49             

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา                     
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

- นางสาวใกล้รุ่ง  พรหมมา                                 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา                                     
ระดับช านาญการ                                                 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ                      
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

31 สิงหาคม 2561 

7 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน                
อ 57    หน่วยตรวจสอบภายใน                 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

- นางสาวพัชรา  สิทธิบุตร                                 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง                                
ระดับอ านวยการระดับต้น                                   
สังกัดเทศบาลต าบลเอราวณั                                    
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

31 สิงหาคม 2561 

 
 

2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง (รับโอน) ข้าราชการดังกล่าว                      
ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการประสานไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ขอโอนเพ่ือออกค าสั่งให้โอนพร้อมกัน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่                
31 สิงหาคม 2561 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.14เรื่อง  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนมัตผิลการประเมินและให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งนัก
จัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย ดังนี้  

ที ่ ช่ือ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน วันที่ส่งผลงาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 น.ส.ธิติยา  อ่อนวิมล บธ.บ. 

(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

นักจัดการ
งานทั่วไป 

ปฏิบัติการ อ 48 20,460 13 ก.ค.61 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551  มาตรา 53  มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลว. 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่ง 
8 ลงมา) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว7  ลว. 21 เมษายน 2559  เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) 
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4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.5/ว9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนระดับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.5/ว25 ลงวันที่  24 กันยายน 2555 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.การ
จัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  
 7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 25560 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.5/ว17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 เรื่อง การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) 
 9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.5/621 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ประวัติการรับราชการและผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ราย นางสาวธิติยา อ่อนวิมล (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี17  หน้า 330) 

2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่        สิงหาคม  
2561 มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ราย นางสาวธิติยา อ่อนวิมล ดังกล่าวแล้ว 

3.เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
4. ผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ราย นางสาวธิติยา อ่อนวิมล ดังนี้ 
 
 

ที ่ รายการ 
คะแนนเต็ม 

(100) 

เกณฑ์ผ่าน 

ร้อยละ (65) 

กรรมการ คะแนน 

เฉลี่ย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ช่ือ - สกุล นางสาวธิติยา  อ่อนวิมล ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 48 

 ผล งานที่ เ สนอ เพื่ อ ขอรั บการ
ประเมิน 

100 65 82 85 85 84 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินแล้วเห็นว่า
ข้าราชการ ราย นางสาวธิติยา อ่อนวิมล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และมีผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นควรเห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และให้
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ผลการประเมินและให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ราย นางสาวธิติยา 
อ่อนวิมลให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 48สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.15    เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                   ตามผลการสอบแข่งขันได้ 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบ
แข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2จ านวน 
1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(มาตรา 53 

และมาตรา 59) 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.2/ว 20 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

         1. นางสาวทิพวัลย์ จรเข้   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนขั้น 17 ,310 
บาท ต าแหน่งเลขที่ 3687โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อ าเภอหนองหญ้าไซสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 เมษายน 
2560 กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

2. ข้าราชการดังกล่าว มีความประสงค์ขอย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ มาด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย   ที่โรงเรียน
บ้านท่ามะกา อ าเภอท่ามะกาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัดได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบค าร้องขอย้ายแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    
ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติให้นางสาวทิพวัลย์ จรเข้ ต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียน            
วัดสามัคคีธรรม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3ย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ มาด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านท่ามะกา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ตามความ
สมัครใจได ้
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวทิพวัลย์ จรเข้   ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อ าเภอหนองหญ้าไซ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติอนุมัติให้ย้ายได้จึงเห็นสมควรรับย้ายข้าราชการดังกล่าวตามผลการสอบแข่งขันได้ มา
ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านท่ามะกา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ นางสาวทิพวัลย์ จรเข้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัด

สามัคคีธรรม อ าเภอหนองหญ้าไซ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3ย้ายตามผลการ
สอบแข่งขันได้ มาด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านท่ามะกา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2  

2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งรับย้ายและให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอย้ายทราบต่อไป 

3. อนุมัติเป็นหลักการให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สอบแข่งขันได้ หากมีมติอนุมัติให้ย้ายได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ต้นสังกัด) ของผู้ที่ขอย้ายตามผลการ
สอบแข่งขันได ้

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.16 เรื่องส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืนจ านวน 2ราย ได้แก่ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  1  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 ลงวันที ่28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

3.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวปิยะวดี  มหาวัตร์วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งหวายได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ (กรณีดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง) 
เนื่องจากต้องดูแลบิดา-มารดาซึ่งชราภาพ (อายุ 80 ปี)และเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเส้นเลือดโดย
ได้มีการรับรองข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

2. คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 242/2561สั่ง ณ วันที่ 
29 มิถุนายน 2561 ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ 
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว และมีความเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู้
ที่มีคุณสมบัติยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษได้  

3. ข้าราชการดังกล่าว มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ดังนี้ 

     1) โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุทธประชาสรรค์) 
     2) โรงเรียนบ้านบางหอ 
     3) โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
     4) โรงเรียนใดๆ ก็ได้ใน สพป.เพชรบุรี เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 1.มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย คือนางสาวปานรวี สายกฤษณะวุฒิ ค.บ. (ชีววิทยา) รับเงินเดือน 18,270บาท
ต าแหน่งครูโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ
(กรณีดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง)เนื่องจากต้องดูแลบิดาที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ส่งผลต่อความทรงจ า
และการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบกับมารดาเกิดประสบอุบั ติเหตุ ท าให้ข้อเข่า
ข้างซ้ายหลุดและกระดูกเหนือหัวเข่าซ้ายแตกหัก ส่งผลให้ไม่สามารถเดินได้ในขณะนี้ และจ าเป็นต้องได้รับการท า
กายภาพบ าบัด ซึ่งแพทย์ก าหนดระยะเวลาในการรักษาบ าบัดและฟ้ืนฟูเป็นระยะเวลา 5 เดือน  

2. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ 233/2561  
สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าการขอย้ายกรณี
พิเศษ ของนางสาวปานรวี สายกฤษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นค าร้อง
ขอย้ายกรณีพิเศษได้  

3. ข้าราชการดังกล่าว มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

   

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้แต่งตั้ง

คณะท างานตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณี
พิเศษเห็นสมควรส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 2 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทางตามท่ีระบุในค าร้องขอย้าย 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดส่งค าร้องขอย้าย

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง ดังนี้ 
๑. ส่งค าร้องขอย้ายของ นางสาวปิยะวดี มหาวัตร์ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
๒. ส่งค าร้องขอย้ายของ นางสาวปานรวี สายกฤษณะ ต าแหน่งครู โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.17  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน 
                การศึกษา เป็นการชั่วคราว  

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติ

ราชการในหน่วยงานการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  2  ราย 
 2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  1  ราย 
 3. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  1  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551“ส าหรับการสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ศ.จ.(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
รายท่ี 1 นายศรีสวัสดิ์  รอดดาราต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา 
1. ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านประมาณ 

15 คน ร่วมกับ อบต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กล่าวหาว่าโรงเรียนบ้านรางสะเดา ด าเนินการในเรื่องโครงการอาหาร
กลางวันไม่มีคุณภาพ และในเรื่องเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนในระหว่างปี 2559-2560 โดยที่ชุมชนไม่
ต้องการให้ นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา โดยข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้
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ว่า โรงเรียนบ้านรางสะเดา มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ พฤติการณ์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แบบแผน
ของทางราชการ/หน่วยงานการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและ
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยที่ นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดาอนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงินทดรองเพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันได้โดยไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณาและไม่เป็นไปตามกฎหมาย และ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่าย
งบประมาณ  

2. เพ่ือให้การสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 223 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ร้ายแรง  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  
2561 (ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการสอบสวน) 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นว่าสาเหตุแห่งการร้องเรียน
เนื่องมาจากการด าเนินงานของ นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา บริหารงานโดยขาดการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน หากยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านรางสะเดาต่อไป อาจจะมีกรณีปัญหาที่บานปลายที่อาจส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้ จึงพิจารณาให้ นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น เป็นการชั่วคราว  

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้สั่งให้ข้าราชการดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

รายที่ 2 นางสิริรัศมี  ปฐมวีราวรรธน์   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 
1. ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 257/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเรื่อง
ร้องทุกข์ในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนในขั้นตอนการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง และเรื่องร้องเรียน
การบริหารงานไม่โปร่งใส และมีชาวบ้านในชุมชนมาร้องเรียนที่โรงเรียนเพ่ือให้ย้าย นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์  ไปด ารง
ต าแหน่งที่อ่ืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับทราบได้ว่า ในเรื่องร้องทุกข์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เนื่องจากมีจ านวนวันลาเกินเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในส่วนของเรื่องการบริหารงานไม่โปร่งใสนั้น เกิดความไม่สามัคคี
ระหว่างข้าราชการครูในโรงเรียน และผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองไม่เอ้ืออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ขาด การ
ประชาสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พิจารณาแล้ว ระหว่างด าเนินตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน เนื่องจากชาวบ้านและผู้ปกครองไม่ไว้วางใจในการบริหารงานในโรงเ รียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงพิจารณาให้ นางสิริรัศมี  ปฐมวีราวรรธน์ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดถ้ ามังกรทอง เป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตรา
ว่างผู้บริหารสถานศึกษา     

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้สั่งให้ข้าราชการดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ได้รายงานจ านวนนักเรียนจากข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

เป็นศูนย์รอด าเนินการยุบเลิกสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีนักเรียนคงเหลืออยู่ โดยมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 
14 มิถุนายน 2561ดังนี้ 
 1. นางสาวกัญญาณัฐฐ์  ศรีเคลือบ ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ.1  
 2. นายสุเทพ  รัตนพร  ต าแหน่งพนักงานบริการ 1  
 2. นางสาวกัญญาณัฐฐ์  ศรีเคลือบ ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ.1 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)   อ าเภอ
ท่ามะกา มีความประสงค์ขอไปช่วยปฏิบัติราชการณ สถานศึกษาอ่ืนภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังนี้ 
  1. โรงเรียนวัดเขาใหญ่  อัตราก าลังครูพอดีเกณฑ ์
  2. โรงเรียนบ้านหนองลาน   อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ -1 
  3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา    อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ -1 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการ
ดังกล่าวไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ โรงเรียนบ้านหนองลาน อ าเภอท่ามะกา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ได้รับการพิจารณาให้ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ อ าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ท าให้ร่างกายบาดเจ็บสาหัสและบุตรสาวเสียชีวิต ส่งผลให้สภาพ
ร่างกายและจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก และมีภาวะอาการซึมเศร้าต้องพบแพทย์เพ่ือรักษาอาการ
อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้มีมติอนุมัติ
และอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
อีกทั้งโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ก็ยินดีและอนุญาตให้ข้าราชการครูดังกล่าวไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวได้ 
เนื่องจากโรงเรียนมีอัตราก าลังขาดเกณฑ์ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้

ตรวจสอบข้อมูลอัตราก าลังเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนั้น และ
ส าหรับการสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ศ.จ.จึงเห็นสมควรให้ข้าราชการ
ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 4 ราย ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติ

ราชการในหน่วยงานการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1.นายศรีสวัสดิ์ รอดดาราต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการที่

โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 
กรกฎาคม 2561เป็นต้นไป และจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 
2. นางสิริรัศมี  ปฐมวีราวรรธน์ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่โรงเรียนวัดถ้ ามังกรทองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวกัญญาณัฐฐ์  ศรีเคลือบ ต าแหน่งครู โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)ไปช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่โรงเรียนบ้านหนองลานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2เป็นการชั่วคราว  

4.  นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา ต าแหน่งครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4เป็นการชั่วคราว 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.18  เรื่อง   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑  
                  (๑  เมษายน 2555)   

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ประสงค์ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ครั้งที่  1  ( 1 เมษายน  2555)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3   
จ านวน  1  ราย    
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 
3. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540เรื่อง  

ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว 10  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552เรื่อง ซักซ้อมแนว

ปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

6หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.406/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด 
8. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560 
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9 .  ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะก 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.  ค าสั่งโรงเรียนบ้านหินตั้งที่  165/2554  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2554  ลงโทษนายแดน  เนตรสน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขที่  4881   โรงเรียนบ้านหินตั้ง  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  ซึ่งกระท าผิดวินัยในเรื่องกรณีไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ  คือ กรณีมิได้ลงชื่อในบัญชีเวลาให้เป็นปัจจุบัน  อันเป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงกรณีข้าราชการครู
ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา  
85  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยลงโทษตัด เงินเดือน 
นายแดน  เนตรสน  5% เป็นเวลา  1  เดือน   และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  
พิจารณาเพิ่มโทษนายแดน  เนตรสน จากตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน  เป็นลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  ตามค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  ที่  11/2557  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2557 

2.  จากค าสั่งลงโทษตามข้อ 1 โทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือน ตามค าสั ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3ที่  11/2557  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2557ท าให้นายแดน  เนตรสน  ไม่ได้
รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่  1 (1  เมษายน  2555)  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 6 (2)  ภายหลัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออก
จากราชการ มีมติให้ยุติเรื่องตาม ข้อ 2(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 หน้า  163-165) 

3.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี ่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ได้พิจารณาจากพยานบุคคลและพยาน
เอกสารทั้งหมดแล้วเห็นว่านายแดน  เนตรสน  พฤติการณ์ยังไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา  87  วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547กรณีละทิ้งราชการติดต่อกันเกิน
กว่า  15  วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตามตามมาตรา  85  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามข้อกล่าวหาจึง
เห็นสมควรยุติเรื่องและยกโทษนางวินัย นายแดน เนตรสน ท าให้ค าสั่งลงโทษและเพ่ิมโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหมด
สิ้นไป ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  261/2561  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2561  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลื ่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2555)  รายนายแดน  เนตรสน  ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านหินตั้ง   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  จ านวน  0.5  ขั้นเนื่องจากได้รับการยกโทษทางวินัย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2555)  รายนายแดน  เนตรสน ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านหินตั้ง  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  จ านวน  0.5  ขั้น เนื่องจากได้รับการยกโทษทางวินัย 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.19   เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา   
       โดยมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ  โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ระหว่างลาไปศึกษาต่อ ไม่เกิน 0.5 ขั้น  จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเ ติม 

(มาตรา 81) 
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
3. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 25๕๔เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ

ขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติงานวิจัย 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เรื่องการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมี
สิทธิได้รับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 

7. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1602/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 
เรื่อง  มอบอ านาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

นายพฤทธิพงษ์   ทรัพย์มงคล   ต าแหน่งครู  ต าแหน่งเลขที่ 120288  โรงเรียนประชามงคล  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข. ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  (หลักสูตรพิเศษ)  ณ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ผู้อ านวยการโรงเรียนประชามงคล (อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1602/2547 ลง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2547  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547)   ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษาต่อ ตั้งแต่
วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕61ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖3  เนื่องจาก  ก่อนลาศึกษาต่อ นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ได้
ปฏิบัติการสอนรายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบ
กับมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมการพัฒนาเพราะวิชาทางด้านดนตรี ต้องใช้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือที่จะ
ถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้อง ใช้ในการพัฒนาตนเอง และต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 
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ทั้งนี้  คุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/793 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 25๕๘ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคลได้รับอนุญาตให้ลา

ศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ณ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยผู้อ านวยการโรงเรียนประชามงคล    ได้พิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  เห็นสมควรอนุมัติให้ นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล   ลาไปศึกษาต่อตามก าหนดการดังกล่าว  
โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อไม่เกินครั้งละ 
0.5 ขั้น 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล  ลาไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ณ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีก าหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 
กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖3โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 8 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.20  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการได้รับ
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติหน้าที่การสอนคนพิการ ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)  จ านวน 
2 ราย 
 

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

(มาตรา 33) 
2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นค าขอรับ พ.ค.ก. พร้อมเอกสาร/หลักฐานต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ค.ก. ไว้ ดังนี้ 

ข้อ 4 (1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาพิเศษ หรือ เป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการสอนคนพิการตามหลักสูตร
ที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ/รับรอง 

ข้อ 6 (4) เป็นครูประจ าชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเสริม
วิชาการให้แก่คนพิการด้วย 

โดยต้องมีเวลาท าการสอนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง และปฏิบัติหน้าที่ ครูเสริม
วิชาการแก่คนพิการเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละห้าหน่วยชั่วโมง และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่า 3 คน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรองความถูกต้องและส่งค าขอรับ พ.ค.ก. ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติในการขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) และผลการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

วุฒิ หรือ
วุฒิบัตรด้าน
การสอนคน

พิการ 

ครูประจ าชั้น
รับผิดชอบเด็ก

พิการ 

สอนในชั้น
เรียนสัปดาห์

ละชั่วโมง 

สอนเสริมแก่
คนพิการ
สัปดาห์ละ

ชั่วโมง 

ให้ได้รับ 
พ.ค.ก. ตั้งแต่

วันท่ี 

กรณีขอรบัเงิน พ.ค.ก. ตอ่เนื่อง 
1 นางปัทมา  รุ่งสว่าง ครู ร.ร.อนุบาล

วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 

วุฒิบัตรการ
อบรมฯ 

ป ร ะ จ า ชั้ น
ห้องเรียนเด็ก
พิเศษ จ านวน 
19 คน 

30 ชั่วโมง - ตั้ ง แต่ วั น เปิ ด
ภาคเรียนท่ี 1   
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2561 ตั้ งแต่
วัน ท่ี  7 พ .ค . 
61 

2 น.ส.อุทัยวรรณ   
          พรมจันทร์ 

ครู ร.ร.อนุบาล
วัดไชยชุ มพล
ชนะสงคราม 

วุฒิบัตรการ
อบรมฯ 

ประจ าชั้นห้อง
ปกติ 

รับผิดชอบเด็ก
พิเศษ จ านวน 

4 คน 

18 ชั่วโมง 5ชั่ ว โ ม ง เ ด็ ก
พิการ  6 คน 

ตั้ ง แต่ วั น เปิ ด
ภาคเรียนท่ี 1   
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2561 ตั้ งแต่
วัน ท่ี  7 พ .ค . 
61  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้รับเงิน พ.ค.ก. ดังนี้ 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม 

ตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
2. น.ส.อุทัยวรรณ  พรมจันทร์  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ต่อเนื่องใน

สถานศึกษาเดิม ตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอขออนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ

หน้าที่สอนคนพิการได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) จ านวน 2,500 บาท  จ านวน  2  ราย  ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.21  เรื่อง  ขออนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตาม
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง จ านวน  1  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้

ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้ นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนใน
กรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้ 

๑. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการครูคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
หรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ท า
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การสอนหรือเคยท าการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามท่ีส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

๒. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการคร ู 

๓. ข้าราชการครูผู้นั้นยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  ภายใน 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาในหนังสือรับรองแสดงว่าส าเร็จ
การศึกษา 

๔. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนหรือเคยท าการสอนซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้าศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ในเบื้องต้นแล้ว จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ “ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ 
หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงาน
การไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์
และวิธีการนี้บังคับใช้ (วันที่ 9  ธันวาคม  2559)  ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหลักเกณฑ์และต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 
1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ต่อไปได้” ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ 

๕. ในกรณีที่ข้าราชการครูไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดนี้  (กรณียื่นเกิน 
60 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือรับรองออก)  ให้สั่งให้ข้าราชการครูผู้นั้น  ได้รับเงินเดือน และ/หรือปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง เลื่อน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นได้   ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการครูผู้นั้น  ยื่นค าขอ 

  

รายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ย่ืนค าขอ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 1 รายได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทาง

ราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลง
วันที่ 28ธันวาคม 2559 บังคับใช้ จึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน
และ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่  ศธ1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้วยนางสาวฤทัย นิลพวง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียน 
ประชามงคล คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17, 310 
บาท 

3. ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง คือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดย
เข้าศึกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 และส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 

4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ใน
เบื้องต้นแล้วและข้าราชการดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ 
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5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  สมควรให้ความเห็นชอบให้ นางสาวฤทัย นิลพวง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล   ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่    
ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

 1. คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 2. ข้าราชการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที่ 15 กรกฎาคม 2559) 
 3. ข้าราชการดังกล่าวยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนใน
กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งเกิน 60 วันนับตั้งแต่
วันที่ส าเร็จการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560) ตามหลักเกณฑ์ก าหนดว่า “ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น จัดท าค าขอตามแบบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หากผู้นั้นยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 
60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือวันที่สั่งให้ กลับเข้า
ปฏิบัติราชการ หากยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น เกินกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่ยื่นค าขอ” ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นจาก
อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอขออนุมัติให้นางสาวฤทัย นิลพวง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น
หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ ทั้งได้ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 17,690 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.22  เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน  63  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  8  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  6  ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 19 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 11 ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จ านวน 19 ราย 

 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 56) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.2/ว 21 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.6/ว 7 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย    

ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0216.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก .ค.ศ.ว่าด้วย           

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 61 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 1   จ านวน  8 ต าแหน่ง 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

โรงเรียน 
วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันที่ 
แต่งตั้ง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.อโณมา   
     จีนจัน 

บ้านหนองสอง
ตอน 

๒๕ ก.ค. 
59 

64.04 65.79 68.42 71.05 75.44 83.33 90.35 94.77 ๒๕ ก.ค. 
61 

2 น.ส.กรรณิการ์   
      โพธิ์ตัน 

ลุ่มโป่งเส้ียว ๒๕ ก.ค. 
59 

85.96 91.23 93.86 94.74 94.74 95.62 96.49 96.49 ๒๕ ก.ค. 
61 

3 น.ส.รุจิรา   
      ดว้งเดช 

เขาดินวิทยา
คาร 

๒๕ ก.ค. 
59 

72.81 73.68 74.56 75.44 75.44 77.19 80.70 81.58 ๒๕ ก.ค. 
61 

4 น.ส.ชลิดา   
      อนุพันธ ์

ดิศกุล ๒๕ ก.ค. 
59 

66.67 68.42 70.18 71.93 77.19 78.95 80.7 82.46 ๒๕ ก.ค. 
61 

5 น.ส.ปุณยวีร์   
      ชปูานกลีบ 

บ้านหนองไผ่ ๒๕ ก.ค. 
59 

66.66 71.69 74.65 80.70 80.70 84.21 82.20 95.62 ๒๕ ก.ค. 
61 

6 น.ส.ปรญา   
      เหลอืงแดง 

บ้านท่า
มะเฟือง 

๒๕ ก.ค. 
59 

68.41 72.80 77.19 80.70 84.21 87.71 91.23 93.77 ๒๕ ก.ค. 
61 

7 น.ส.จิตราพร   
       การะเกต ุ

บ้านไทรทอง ๒๕ ก.ค. 
59 

55.26 66.67 76.32 78.07 77.19 85.97 92.11 94.74 ๒๕ ก.ค. 
61 

8 นางอรทัย   
      ทองเนียม 

บ้านนาสวน ๒๕ ก.ค. 
59 

85.97 85.97 85.97 85.97 89.21 94.74 94.74 94.74 ๒๕ ก.ค. 
61 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2   จ านวน  6 ต าแหน่ง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ
ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันที ่

แต่งตั้ง
เป็นคร ู1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.เกษณีภร 
น้อยจีน 

วัดบ้านราง
กระต่ายฯ 

25ก.ค.  
59 

69.93 74.09 83.01 89.12 92.30 92.30 94.86 94.86 25ก.ค.  
61 

2 น.ส.อภิญญา 
 บุญสุขประเสริฐ 

วัดตะคร้ าเอน 25ก.ค.  
59 

77.34 77.74 80.37 83.27 81.65 83.94 88.13 92.23 25ก.ค.  
61 

3 น.ส.ธราทิพย ์
เณรจาที 

ประชาวิทยา
คาร 

25ก.ค.  
59 

74.55 80.25 82.21 86.55 89.11 92.47 95.05 95.84 25ก.ค.  
61 

4 น.ส.ณัฎฐ์ปวีณ ์
เบ็ญพาด 

บ้านเขากรวด 25ก.ค.  
59 

63.86 76.65 87.34 89.11 89.91 90.7 91.68 95.04 25ก.ค.  
61 

5 น.ส.ดลยา 
   ดวงสุวรรณ 

บ้านหลุมหิน 25ก.ค.  
59 

75.12 75.30 80.25 81.23 83.80 86.55 87.16 87.35 25ก.ค.  
61 

6 น.ส.กานดา 
     สุพรรณกูล 

วัดดอนแสลบ 25ก.ค.  
59 

76 80 83 85 83 86 90 96 25ก.ค.  
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3   จ านวน  19 ต าแหน่ง 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

โรงเรียน 
วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันที ่
แต่งตั้ง
เป็นคร ู1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายสุรศักดิ์   
      วโรรส 

บ้านหนองปรอื 26 ก.ค. 
59 

88.56 89.54 89.54 89.54 94.87 94.87 94.87 94.87 26 ก.ค. 
61 

2 นายสิริวัสส์   
      ทพัสัพ 

บ้านบ้องตี ้ 26 ก.ค. 
59 

72.81 78.95 83.33 87.72 89.47 91.29 92.98 94.73 26 ก.ค. 
61 

3 นายธงชัย   
    สุดประเสริฐ 

บ้านวังโพธิ ์ 26 ก.ค. 
59 

69.00 75.73 80.86 85.39 90.29 93.65 96.03 98.42 26 ก.ค. 
61 

4 น.ส.กมลฉั้ตร   
      ค้ิวศิร ิ

บ้านแก่งจอ 26 ก.ค. 
59 

75.35 77.92 82.45 83.43 85.99 92.90 94.68 95.66 26 ก.ค. 
61 

5 น.ส.นุชจรี   
     บางโต 

บ้านไร่ป้า 26 ก.ค. 
59 

65.87 67.65 69.42 71.99 68.44 69.24 71.99 73.58 26 ก.ค. 
61 

6 ว่าที่ ร.ต.หญิง 
พิไลวรรณ  พลเสน 

บ้านห้วยเสือ 26 ก.ค. 
59 

67.46 71.99 76.52 80.07 83.43 89.17 91.74 95.48 26 ก.ค. 
61 

7 นายธนพล   
      รุ่งแจ้ง 

สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

26 ก.ค. 
59 

59.57 61.34 66.67 70.22 74.56 78.71 82.26 86.84 26 ก.ค. 
61 

8 นายกจิจา   
    จันทร์สวยด ี

สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

26 ก.ค. 
59 

59.57 61.34 63.12 66.86 69.41 71.99 73.77 81.57 26 ก.ค. 
61 

9 ว่าที่ ร.ต.หญิง    
อารรีัตน์  ปานเปีย 

บ้านดินโส 26 ก.ค. 
59 

56.14 57.90 60.53 63.16 70.17 74.56 77.19 86.84 26 ก.ค. 
61 

10 นายทรงวุฒิ   
      รอดภัย 

วัดปรังกาส ี 26 ก.ค. 
59 

57.39 62.13 65.60 71.13 82.46 83.50 85.35 88.39 26 ก.ค. 
61 

11 น.ส.รัชนี   
    สารทอง 

บ้านอูล่อง 26 ก.ค. 
59 

67.65 69.61 72.36 74.14 79.46 83.81 88.94 91.51 26 ก.ค. 
61 

12 น.ส.มยุรี   
     นิมิตจิตภักด ี

วัดป่าถ้ าภูเตย 26 ก.ค. 
59 

80.67 82.44 85.04 87.02 88.99 90.96 92.94 94.67 26 ก.ค. 
61 

13 น.ส.ปิยดา   
    อินทโชต ิ

วัดป่าถ้ าภูเตย 26 ก.ค. 
59 

79.69 81.46 83.33 85.01 86.78 88.55 90.33 92.06 26 ก.ค. 
61 

14 นายจุติเสฏฐ์       
    พร้อมวหิาร 

บ้านทุ่งเสอืโทน 26 ก.ค. 
59 

67.46 69.23 73.39 79.69 80.48 87.77 93.09 97.43 26 ก.ค. 
61 

15 น.ส.นิพาภร      
       ใคร่ครวญ 

บ้านนามกยุ 26 ก.ค. 
59 

55.79 64.53 64.70 67.24 62.21 64.52 67.46 82.07 26 ก.ค. 
61 

16 นายธีรวุฒิ   
     วงษ์สิน 

อนุบาลสังขละบุรี 26 ก.ค. 
59 

66.66 66.66 66.66 71.17 72.96 77.31 85.99 93.88 26 ก.ค. 
61 

17 น.ส.มัลลิกา  
     ใจเก่งดี 

อนุบาลสังขละบุรี 26 ก.ค. 
59 

70.40 72.17 73.95 75.72 78.10 78.85 84.22 91.50 26 ก.ค. 
61 

18 น.ส.นฤมล   
     เปี่ยมพร้อม 

อนุบาลสังขละบุรี 26 ก.ค. 
59 

66.66 67.64 69.23 71.00 70.02 75.72 81.23 94.67 26 ก.ค. 
61 

19 น.ส.ดวงกมล   
       จิตรประเสริฐ 

วัดวังก์วิเวการาม 26 ก.ค. 
59 

66.66 71.19 76.33 79.88 83.42 86.97 91.70 93.55 26 ก.ค. 
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4   จ านวน  11 ต าแหน่ง 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

โรงเรียน 
วันที่บรรจ ุ

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันที ่
แต่งตั้ง
เป็นคร ู1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.พิไลวรรณ   
    กลมกล่อม 

บ้านหนองตา
เดช 

9 ก.พ. 
59 

56.84 63.51 72.10 76.67 81.40 89.12 93.68 96.49 9 ก.พ. 
61 

2 น.ส.อารยา   
    อาจจงรักษ ์

ไทยรัฐวิทยา 
21 (บ้านล า
เหย) 

1 มี.ค. 
59 

66.67 68.44 70.22 71.99 74.56 76.33 80.25 84.97 1 มี.ค. 
61 

3 น.ส.อรอนงค์      
     เปี่ยมอยู่สุข 

บ้านหนอง
ขอนเทพพนม 

8 ก.ค. 
59 

69.98 71.76 73.53 74.32 80.25 85.20 89.55 91.32 8 ก.ค. 
61 

4 น.ส.น้ าผึ้ง   
      จินดา 

บ้านเขาแหลม 8 ก.ค. 
59 

53.46 61.91 65.27 72.36 78.29 85.95 91.51 93.09 8 ก.ค. 
61 

5 นายประจกัษ์   
     ชุมสงฆ ์

บ้านตลุงเหนือ 8 ก.ค. 59 77.31 78.11 88.94 91.32 86.56 88.14 92.67 94.26 8 ก.ค. 
61 

6 น.ส.ภัทราภรณ์   
     ค าขวา 

อนุบาลวัดเลา
ขวัญ 

8 ก.ค. 59 75.44 81.58 84.21 86.84 85.96 89.47 92.98 95.61 8 ก.ค. 
61 

7 นายพิสิทธิ์  
     แก้วพภิพ 

บ้านบะลังกา 8 ก.ค. 59 80.70 82.45 89.21 85.97 88.60 91.23 92.98 93.86 8 ก.ค. 
61 

8 น.ส.ฉัตราภรณ์   
    คชศิลา 

บ้านหนองหว้า 8 ก.ค. 59 56.21 58.78 67.65 71.99 76.33 80.67 85.20 89.54 8 ก.ค. 
61 

9 น.ส.ธิดารัตน์   
   ประเชิญสุข 

บ้านตรอก
สะเดา 

8 ก.ค. 59 73.16 78.67 81.23 82.03 85.01 86.98 85.01 88.57 8 ก.ค. 
61 

10 น.ส.ณิชชณัฏฐ์   
  รักแสงเจริญเดช 

บ้านไร่เจริญ 8 ก.ค. 59 72.97 75.73 80.44 83.99 88.14 91.50 96.45 98.22 8 ก.ค. 
61 

11 น.ส.จุฑารัตน์   
    วงศ์ภักด ี

ป่าไม้อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) 

8 ก.ค. 59 67.41 71.94 78.05 83.01 85.57 92.67 93.46 96.03 8 ก.ค. 
61 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน  19 ต าแหน่ง 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

โรงเรียน 
วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วันที่ 
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ภัทรานิษฐ ์
       แซ่ไหล 

ประชามงคล 22มี.ค.
59 

65.87 68.44 70.21 71.20 76.33 81.84 85.39 94.49 22มี.ค.
61 

2 น.ส.กนกนุช  
    จันทะออ่น 

ประชามงคล 22มี.ค.
59 

66.67 68.44 70.21 71.99 77.31 82.63 86.97 90.94 22มี.ค.
61 

3 น.ส.จุรีรัตน์  
    บุตรวงศ์ 

ประชามงคล 22มี.ค.
59 

61.16 65.69 67.65 68.44 70.21 76.33 88.38 91.55 22มี.ค.
61 

4 นายรภัทกร  
      สุขชว่ย 

วิสุทธรังษี 3พ.ค.59 66.67 68.44 73.29 85.39 88.15 93.89 95.66 98.23 3พ.ค.61 

5 นายพิพัฒน ์ 
   สุนทรโชติชว่ง 

กาญจนานุ-
เคราะห์ 

15มิ.ย.
59 

67.54 71.05 74.56 78.07 81.57 81.57 83.33 85.96 15มิ.ย.
61 

6 น.ส.ยลดา  
   กิวงพรม 

กาญจนานุ-
เคราะห์ 

15มิ.ย. 
59 

69.30 71.93 77.19 81.58 80.70 81.58 81.58 85.09 15มิ.ย. 
61 

7 น.ส.วิรัญดา  
    รัตนวิเชียร 

กาญจนานุ-
เคราะห์ 

15มิ.ย.
59 

67.54 70.17 78.95 77.19 78.07 78.07 78.94 81.58 15มิ.ย.
61 

8 น.ส.สุพรรณี  
       มีทรง 

ด่านมะขาม-
เต้ียวิทยาคม 

1ก.ค.59 53.54 58.96 65.08 70.40 76.33 79.88 84.22 86.78 1ก.ค.61 

9 น.ส.สุกัญญา  
     ศิริค า 

ด่านมะขาม-
เต้ียวิทยาคม 

1ก.ค.59 60.50 63.07 72.92 76.28 83.79 85.57 87.34 91.67 1ก.ค.61 

10 น.ส.กิ่งกัญญา 
       ทรงมิตร 

ด่านมะขาม-
เต้ียวิทยาคม 

1ก.ค.59 60.32 63.87 69.37 74.88 78.85 83.01 86.36 88.94 1ก.ค.61 
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ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
โรงเรียน 

วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วันที่ 
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 น.ส.มัทนา  
      สีด า 

อุดมสิทธิ-
ศึกษา 

1ก.ค.59 63.50 76.94 76.94 78.71 79.51 79.51 90.15 90.15 1ก.ค.61 

12 น.ส.สุปราณี  
      อ่อนแช่ม 

อุดมสิทธิ-
ศึกษา 

1ก.ค.59 67.04 79.69 79.69 79.69 80.49 80.49 84.64 84.64 1ก.ค.61 

13 น.ส.วราภรณ์  
      เนื้อนิ่ม 

พระแท่นดงรัง
วิทยาคาร 

1ก.ค.59 54.76 57.14 61.30 64.66 65.64 67.41 69.16 70.96 1ก.ค.61 

14 น.ส.ปรางทิพย์  
  จ าเริญรัตน์พันธุ ์

นิวิฐราษฎร์-
อุปถัมภ ์

1ก.ค.59 66.67 69.23 74.74 82.82 85.57 89.73 92.30 95.85 1ก.ค.61 

15 น.ส.ชลธิชา  
    โต๊ะน้อย 

ท่ามะกาปุญ-
สิริวิทยา 

1ก.ค.59 71.01 72.79 76.33 80.67 82.45 87.77 89.54 91.32 1ก.ค.61 

16 น.ส.วาสนา  
      ผวินวล 

พนมทวนชนู- 
ปถัมภ ์

15ก.ค.
59 

50.87 55.26 60.52 66.67 71.92 76.31 81.57 87.71 15ก.ค.
61 

17 นายณัฐชนนท์  
   ยงทรัพย์อนันต ์

กาญจนานุ-
เคราะห์ 

15ก.ค.
59 

66.66 71.05 74.56 78.95 80.70 80.70 82.46 83.33 15ก.ค.
61 

18 น.ส.รุ่งกาญจน์  
      เกตขุาว 

เลาขวัญ-
ราษฎร์บ ารุง 

1ก.ค.59 61.90 63.49 65.08 66.67 73.02 76.19 95.24 96.83 1ก.ค.61 

19 น.ส.นรพร  
       ทองทิพย ์

เลาขวัญ-
ราษฎร์บ ารุง 

1ก.ค.59 60.32 61.90 63.49 65.08 71.43 76.19 92.06 96.83 1ก.ค.61 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 3 ราย ผ่านการประเมินฯทั้ง 8 
ครั้ง โดยครั้งที่ 1 – 4 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5 – 8 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 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 63 ราย 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดังนี้ 
1.  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน  63 ราย  
2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ให้ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ทั้ง  63 ราย 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.23  เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 83 รายดังต่อไปนี้  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 14 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 21 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 13 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 13 ราย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 22 ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
6.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/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) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  83 รายและได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 
3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 83  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 14 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวอุษา 
     อ่อนศรี 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
20ส.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒน์พงศ์ 
   (กรณีไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธวัชชัย  กองสี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางใกล้รุ่ง  กิจหว่าง 
ครู ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคค ี
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นางสาววรรณด ี
     มาลัยแก้ว 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนหนองบ้านเก่า
สามัคคี 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

คอมพิวเตอร/์ 
20 ส.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒน์พงศ์ 
   (กรณีไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธวัชชัย  กองสี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาวชุตมิา  คล้ายทอง 
ครู ร.ร.บ้านตะเคียนงาม 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางสางสุลาวลัย์  โพธิ์ศร ี
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวดัชุกพี ้
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ภาษาต่างประเทศ
/ 
23 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัชุกพี้ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประสาร  จันทร์เพียร 
   ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์ 
ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นายฤทธิชัย  สุวพานิช 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง 
ศศ.บ.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

  คอมพิวเตอร์/ 
4 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสาวเรวดี  ปทุมมาศ 
   ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาวณัฐญภรณ์  แก้วเกต ุ
ครู ร.ร.วดัยางเกาะ 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นายประยรู  อนันต๊ะ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวดัยางเกาะ 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
25 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัยางเกาะ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสุปาณี  มงคล 
   ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาลี่  สงวนรัตน ์
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

6 นายสมหวัง  
     คูหาสันติกาญจน ์
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวดัขุนไทยธารา
รามค.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

สุขศึกษา 
  และพลศึกษา/ 
26 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสรุัตณ์วดี  สมงาม 
ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางธีมาพร  สังข์เงิน 
ครู ร.ร.บ้านถ้ า 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาศุขศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. นางสาวศิวพร  ชัยเจรญิ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวดัยางเกาะ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)บธ.ม.(การตลาด) 

ภาษาอังกฤษ/ 
31 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัยางเกาะ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางทองเพียร  จีนคร้าม 
   ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายฟลุกกล้าว  ทวากร 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 นางสุจาร ี
      ตุ้มนิลกาล 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 

ภาษาไทย/ 
29มิ.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพราน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอรภณัร์  ตันเรืองศร ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางฐิตินันท์  เหลืองสอาด 
ครู ร.ร.วดัศรีอุปลาราม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 นางสาวเสมอใจ           
     บุญศิริ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

คณิตศาสตร์/ 
2 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสาวสมเกยีรติ  จงสวสัดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางขนิษฐา  ปูชนียพันธ์ 
ครู ร.ร.บ้านวังปลาหม ู
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 นางสาวรัชนู   สุดใจ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 
วท.บ. (วิทยากรคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
2 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพราน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอรภณัร์  ตันเรืองศร ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอุไรวรรณ  วิบูลย์กิจ 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะนาว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11 นางสุพัตรา   ยังสุข 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

สังคมศึกษา/ 
3 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอารมณ์  บุญเรืองรอด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุนันทา  วิเศษสันติกุล 
ครู ร.ร.วดัท่าน้ าตื้น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



76 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

12 นายกนกพรรณ   สุทธิ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านหนองแก 
(สามัคคีวิทยา) 
วท.บ. (วิทยากรคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คอมพิวเตอร/์ 
23 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองแก ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปราโมทย์  เที่ยงผดุง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล 
ครู ร.ร.วดัทุ่งลาดหญ้า 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

13 นางนลินี    รัตนวงษ์ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 

ปฐมวัย/ 
31 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชอ่งสะเดา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสุนันทา  กันภัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางโฉมฉลา  ศรสีนาม 
ครู ร.ร.บ้านหนองสองตอน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

14 นางสาวอรนุช  บ่อทรัพย์ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวดัทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์/ 
10 ส.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญา้ 
   “ลาดหญ้าวิทยา” 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสาวลินดา  เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายอรรถชัย  รักราษฎร ์
ครู ร.ร.บ้านหัวหิน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 21 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายบรรเจิตต์   
     วงษ์วรรณ์ 
ต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 
ศษ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบรหิาร
การศึกษา 

บริหารการศึกษา/ 
22 ธ.ค. 2560 
 

1.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.นายอารักษ์  วิเศษสิงห ์
รอง ผอ.สพป.กจ.2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายบรรพต  ท่าน้ าตื้น 
ผอ.ร.ร.วัดเขารักษ์ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

2. น.ส.ศรัญญา  ทากี้  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดดอนแสลบ 
ค.บ. ภาษาไทย  

ภาษาไทย/ 
29 มี.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัดอนแสลบ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมศรี  คลองน้อย 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านซ่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.นพรดา  เสลาคุณ 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดหวายเหนียวฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบรหิาร
การศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย/ 
2 พ.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัหวายเหนียวฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางวัลภา  อาดปักษา 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
 
 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

4. 
 

น.ส.ผกา  ประเทืองบุญ 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
9พ.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัใหม่เจริญผล ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านท่ามะกา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.ธัญลักษณ์  บินดี
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนวดัหนองลาน 
วส.บ. ระบบสารสนเทศ- 
        เพื่อการจัดการ 

ภาษาไทย/ 
11 พ.ค. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัหนองลาน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน ์
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. น.ส.นลินณัฐธญาย์   
     เหลืองอ่อน 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ภาษาไทย/ 
15 พ.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยลึก ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมศรี  คลองน้อย 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านซ่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. น.ส.นภาพร  กาบัว  
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
  

การศึกษาปฐมวัย/ 
15 พ.ค. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านอุโลกสี่หมื่น ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางวัลภา  อาดปักษา 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8. นางพวงเพ็ญ   
    กระจ่างฉาย 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย/ 
22 พ.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านดอนเขว้า ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางวัลภา  อาดปักษา 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9. น.ส.ณัฐรดา  สายเทียน
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนบ้านตลุงใต้  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
  

การศึกษาปฐมวัย/ 
25 พ.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านตลุงใต ้ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสฌุาณี  ด างรงค์ฤทธิ์ 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านไผส่ ี

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10. น.ส.ณัฐพร  ศักดิ์ศร ี 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนวดัท่าเรือฯ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์  
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
28 พ.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัท่าเรือฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านท่ามะกา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11. นางสุนิตา  ฉัตรทอง 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนบ้านหนองลาน 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย/ 
8 มิ.ย. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองลาน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางวัลภา  อาดปักษา 
ครูช านาญการพเิศษ  
รร.วัดทุ่งมะกรูด 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

12. น.ส.สริิภา  กล่อมแสง 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนวดัเบญพาด 
ศศ.บ. เทคโนโลยีและ 
        การสื่อสารการศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
20 มิ.ย. 2561 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัเบญพาด ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายโสภติ  โพธ์ิทอง 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดบา้นทวน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

13. น.ส.สุจิตรา  นาคนารี 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดเบญพาด 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
26 มิ.ย. 2561 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัเบญพาด ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอัญชลี  อิ่มลา 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านหลุมหิน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

14. น.ส.ขวัญตา  มีพันธ์ุศรี 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯ 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

การงานอาชีพฯ/ 
(คอมพิวเตอร์) 
 
3 ก.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านรางกระต่ายฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายวิฑรูย์  ชินเจรญิทรัพย ์
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

15. 
 

นายอิศรา   
    วรรณากาญจน์ 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯ 
ค.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ 
31 ก.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านรางกระต่ายฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายนรา  อาดปักษา 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

16. น.ส.ลาวลัย์  ดอนเจดีย ์
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ 
4พ.ค. 2561 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านสระลมุพุก ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางนพสรวง  ประเสริฐลาภ 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดดอนมะขาม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

17. น.ส.วรรณา  หยวกจุย้ 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนบ้านเขากรวดศษ.บ. 
การประถมศึกษา 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านเขากรวด ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมศรี  คลองน้อย 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านซ่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

18. น.ส.กุลริศา  ศรีโมรา 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
วท.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  

การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
4 ก.ค. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายวิฑรูย์  ชินเจรญิทรัพย ์
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

19. น.ส.ฐิติพร  ปิโย 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนบ้านกระเจา 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ภาษาไทย/ 
12ก.ค. 2561 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านกระเจา ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางพิศมัย ค ามะนาง 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านโป่งกูป 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



79 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

20. น.ส.อุษา  สมจติ 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนวดัหนองปลิง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบรหิาร
การศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย/ 
31 ก.ค. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัหนองปลิง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสฌุาณี  ด ารงค์ฤทธิ์ 
ครูช านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านไผส่ ี
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

21. น.ส.ผสุดี  บัวงาม 
ต าแหน่ง คร ู  
โรงเรียนวดัหนองพลับ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
20 ส.ค. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัหนองพลับ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางวนิดา  มัชวงค์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 13 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายนรากร  สุขวิสิฎฐ์
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านห้วยมาลยั            
วุฒิ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์                
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร/์              
28 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลัย                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์                            
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวีรวรรณ  ปรีชากลุ                             
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี  (ครูช านาญ
การ) สาขาคอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 
 

น.ส.รุ่งฟ้า  โคเลิศ 
ร.ร.บ้านบ้องตี้          
วุฒิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ         

ภาษาอังกฤษ/          
29 มิ.ย.2561 

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

2.นายชัยธวัส  มีจั่นเพ็ชร์                               
ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์  (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางกลอยใจ  เจียมจิระพร                               
ครู  ร.ร.หลุงกัง    (ครูช านาญการพิเศษ)      
สาขาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นายสะอาด  มีพฤกษ์
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.อนุบาลไทรโยค           
วุฒิ ค.บ. ดนตรีศึกษา 

ศิลปะ(ดนตรี)/             
29 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายอานนท์  เกียรติสาร                            
ผอ.ร.ร.บ้านวังกระแจะ (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  บัวเบา                               
ครู  ร.ร.พุเตย (ครูช านาญการพิเศษ) 
สาขาศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.ทัศนียา  เจนดง 
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านไร่         
วุฒิ ศศ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทย 

ศิลปะ(นาฎศิลป์)/             
29 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านไร่                                             ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายไพฑูรย์  จันทรโ์อ                            
ผอ.ร.ร.คุรสุภา (ผอ.ช านาญการพิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุภาคินีย์  ภูทัดดวง                                  
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้ ฯ (ครูช านาญการ)     
สาขาศิลปะ(นาฎศลิป์)     
 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

5 น.ส.พันธกานต์   
     พลอยนิล 
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านวังโพธิ์               
วุฒิ บช.บ. การบัญชีธุรกิจ 

คณิตศาสตร์/             
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์                                             ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางกนิษฐา  พุ่มไสว                            
ผอ.ร.ร.บ้านเขาสามชั้น (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางระเบียบ  จิณะแสน                                  
ครู  ร.ร.หลุงกัง (ครูช านาญการพเิศษ )       
สาขาคณิตศาสตร์             

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 น.ส.นพรัตน์   
     เชื้อเมืองพาน 
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านวังโพธิ์               
วุฒิ ค.บ ภาษาไทย 

ภาษาไทย/             
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์                                             ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางกนิษฐา  พุ่มไสว                            
ผอ.ร.ร.บ้านเขาสามชั้น (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ชนทิกานต์  ยิ่งทวี                                  
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค (ครูช านาญการ )       
สาขาภาษาไทย             

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นายสยาม  ยุงรัมย์   
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านวังโพธิ์               
วุฒิ ค.บ ดนตรีศึกษา 

ศิลปะ(ดนตรี) /            
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์                                             ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางกนิษฐา  พุ่มไสว                            
ผอ.ร.ร.บ้านเขาสามชั้น (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางนิชานันท์  ตันสุริยา                                   
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้   (ครูช านาญการ )        
สาขาศิลปะ                      

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 นางมนทา  มีพฤกษ์   
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา               
วุฒิ ศศ.บ.พัฒนาชุมชน 

สังคมศึกษา/             
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                                             ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประภาส  มากมีทรัพย์                            
ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวิภา  สุกใส                                   
ครู  ร.ร.บ้านพุองกะ   (ครูช านาญการ
พิเศษ )   สาขาสังคมศึกษา                      

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 น.ส.นวรัตน์  บตุรน้อย  
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา               
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/             
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                                             ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประภาส  มากมีทรัพย์                            
ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ยุวดี  สุขกุล                                   
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค  (ครูช านาญการ )      
สาขาภาษาอังกฤษ                      

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 นายจรัญ  ศรีเมฆ     
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านถ้ าดาวดึงส์               
วุฒิ ค.บ. ประถมศึกษา 

ภาษาไทย/             
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านถ้ าดาวดึงส์                                            ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ฐติิรตัน์  เดชเจริญพร                            
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.มณรีักษ์  รงค์ฤทธิไกร                                   
ครู  ร.ร.วดัใหม่ดงสัก (ครูช านาญการ
พิเศษ )      สาขาภาษาไทย    
 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

11 นางสุภาวรรณ  
      สถิตพงศ์พิพัฒน์                      
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านเขาช้าง               
วุฒิ ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

คณิตศาสตร์/             
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเขาช้าง                                            ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางไฉไล  ศุภมาตร                            
ผอ.ร.ร.บ้านสารวัตร (ผอ.ช านาญการพิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอัญชลี  จ าปาเงิน                                   
ครู  ร.ร.บ้านแก่งระเบิด   (ครูช านาญการ )  
สาขาคณิตศาสตร์                      

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

12 นายสมศักดิ์  
      ภักดิภูมิโชติสกลุ 
ต าแหน่งคร ู                     
ร.ร.บ้านกองมอ่งทะ                   
วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.บ.
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/             
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านกองม่องทะ                                            ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                            
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ช านาญการพิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายนครินทร์  วันจาน                                   
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี   (ครูช านาญการ )  
สาขาคณิตศาสตร์                      

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

13 น.ส.อัมภาพร โพธิ์แดง                     
ต าแหน่งคร ู                     
ร.ร.บ้านกุยแหย่                   
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศษ.บ.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ /            
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านกุยแหย่                                            ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                           
ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด (ผอ.ช านาญการพิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพิมพ์นภัส  พาวันดี                                   
ครู  ร.ร.บ้านเสาหงษ์   (ครูช านาญการพิเศษ )  
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 13 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 น.ส.ปราณี  สามสุวรรณ ์
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
 

 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

28 มิ.ย. 2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวันเพ็ญ โพธิ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นายมนตรี  รถจักรด ี
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
  ศษ.บ.พลศึกษา 

ค.ม. บริหารการศึกษา 
 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา/ 

29 มิ.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพิชา  ปอยดินแดง 
ครู ร.ร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 
 
 

 

นายจรัญ  ชนช่ังยา 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านกรับใหญ ่
  ค.บ.เกษตรกรรม 
 

 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรับใหญ่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเรณู  สุพรรณคง 
ครู ร.ร.บ้านชุมนุมพระ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



82 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

4 น.ส.สมุาภรณ์  เสือทอง 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย 
  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 
 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
4 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สวนัฐสุกุลธนาศร 
ครู ร.ร.บ้านน้ าคลุ้ง 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
(คอมพิวเตอร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 
 
 

 

น.ส.นิตยา  รักอู่ 
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.บ้านสามยอด 
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ 

ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามยอด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางปัญญา ยะสงคราม 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กรรณิกา บึงแกว้ 
ผอ.ร.ร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 น.ส.มุกดา  วัฒนันท์ 
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (หนอง
ปรือ) 
  ค.บ.การประถมศึกษา 

ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ ่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเยาวเรศ ภู่ระหงษ ์
ผอ.ร.ร.บ้านหนองขอน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 น.ส.สมิหรา   
       ประเสริฐลาภ 
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.ราษฎร์บ ารุงธรรม 
  วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร/์ 
11 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.พัชรรินทร์  ทะสม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจงกล มัจฉา 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองหวาย (เลาขวัญ) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 น.ส.วรรณา มณัฑจติร ์
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.บ้านท่าวา้ 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

 

ปฐมวยั/ 
11 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าว้า ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุกฤตา  มัณฑจิตร์ 
ผอ.ร.ร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 นางสุทราทิณีย์  มติรด ี
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.บ้านหนองรี 
  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
13 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  ออ่นเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.น้อย เพ็ญพาด 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองกร่าง 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
10 น.ส.ช่อทิพย์  บุญไสว 

ต าแหน่ง ครู    
  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
  ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
13 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  ออ่นเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วาสนา สืบกลัด 
ครู ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11 น.ส.ชุตินันท์  ว่องพานิช 
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.บ้านล าอีซ ู
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาปฐมวยั/ 
18 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าอีซ ู ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กมลทิพย์  ฟักแกว้ 
ครู ร.ร.บ้านหนองแกใน 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

12 นายโสภณ  บุญเรืองรอด 
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
  ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  ออ่นเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ 
ครู.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

13 นางรัตติกาล   
    กรายไทยสงค ์
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.บ้านหนองโสน 
  วท.บ.พลศึกษา 

 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจันทิมา สนิทสัมพันธ ์
ครู.ร.ร.บ้านสระเตยพัฒนา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 22 ราย 
 

 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 น.ส.พจนา พลชัย 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
วท.บ. สาขา เคม ี
 

 วิทยาศาสตร์/ 
28มิ.ย.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ศศิภา อาจหาญ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.แสงดาว สืบด้วง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

2 
 
 

 

น.ส.ศุภสัรา ด้วงปล ี
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
วท.บ. สาขาชีววิทยา 
เชิงอนุรักษ ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 วิทยาศาสตร์/ 
28 มิ.ย.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกมลเนตร เกตุแกว้ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศิริอัมพร ปินตาเช้ือ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางนริศรา อ่อนสด 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนหนองปรือพิทยา
คม 
วท.บ. สาขาชีววิทยา
ประยุกต ์

 วิทยาศาสตร์/    
3ก.ค.2561 

1. นายสรศักดิ์ ไสยะหุต 
ผอ.ร.ร.หนองปรือพิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวรวิทย ์กิตติชยั 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รจนา ล้ าเลิศ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางบัณฑิตา เพิม่พูล 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
วท.บ. สาขา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม. สาขาพิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ 

 วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประยูร สธุาบูรณ์ 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุชาดา ชาวนาดอน 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 น.ส.รุ่งรตัน์ แผนสมบุญ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 สังคมศึกษา/ 
4 ก.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประยูร สธุาบูรณ์ 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางยุพดี ทพิย์บ ารุง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นายนพดล เขียววิราช 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 คณิตศาสตร ์
/4 ก.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประยูร สธุาบูรณ์ 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจีรภัทร พาภิรมย ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



85 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

7 น.ส.พรพรรณ ผาสุวรรณ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
(คอมพิวเตอร์)/ 
4ก.ค.2561 

1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ข าขจร 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 น.ส.ศิรลิักษณ์ หนูแก้ว
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ข าขจร 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรวรรณ เรืองพยุงศักดิ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
(คอมพิวเตอร์)/ 
6 ก.ค.2561 

1. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ผอ.ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายอุดมศักดิ ์นาคะพันธ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจิรภา ศรีนวล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 น.ส.นัฎฐต์ิกาญ เจยีวยี ่
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
 

 คณิตศาสตร์/ 
9ก.ค.2561 

1. นางสมพิศ ส าเนียงแจ่ม 
ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว ์ช านาญก าหนด 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11 นายเจรญิ โพธิ์ทอง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
 

 คณิตศาสตร ์
/16ก.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประเสริฐ วันเย็น 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

12 น.ส.สุกญัญา เตชะนันท์ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนไทรโยคมณี
กาญจน์วิทยา 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
 

 ภาษาอังกฤษ/ 
19ก.ค.2561 

1. น.ส.กรรณิการ์ ไผทฉันท์ 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ยุภา เกิดศิริ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณวรา จารสิงห์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

13 น.ส.รัศมี แสนแก้ว
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนไทรโยคมณี
กาญจน์วิทยา 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
รป.ม. สาขาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ภาษาอังกฤษ/ 
20 ก.ค.2561 

1. น.ส.กรรณิการ์ ไผทฉันท์ 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ยุภา เกิดศิริ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณวรา จารสิงห์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

14 น.ส.วราภรณ ์
     วิสูตรสกุลศักดิ ์
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนพระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
ศศ.บ.  
สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 สังคมศึกษา/ 
20ก.ค.2561 

1. นายคงคา จุลกิจวัฒน ์
ผอ.ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เอมอร จันทร 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรัญยา ปยิะพันธ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

15 นางอิสรีย์ ตรีสุวรรณ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 วิทยาศาสตร์/ 
23ก.ค.2561 

1. นางสมพิศ ส าเนียงแจ่ม 
ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว ์ช านาญก าหนด 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รจนา ล้ าเลิศ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

16 นางวิพาดา อินทวิชัย 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม 
วท.บ. สาขา คณิตศาสตร ์
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

 คณิตศาสตร์/ 
23ก.ค.2561 

1. นายประทปี หวานชิต 
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางนิรมนต์ จงเจริญ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เสาว์ณี วงษ์พัฒน ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

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

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

17 น.ส.กนกพร จันทรศร 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม 
ศศ.บ. สาขา 
ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

 ภาษาอังกฤษ/ 
23 ก.ค.2561 

1. นายประทปี หวานชิต 
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสุภาพร รุจิวงศาสิน 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วิชชุดา นรดี 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

18 นางเบญจวรรณ 
     เหลือลมัย 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนหนองรีประชา
นิมิต 
ศศ.บ. สาขา 
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 ภาษาอังกฤษ/ 
26ก.ค.2561 

1. นายศุภากร เมฆขยาย 
ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ 
ต าแหน่ง รอง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กัญณภัทร ดอนสระ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

19 นางนิรมล เอกกะทัน 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
ค.บ. สาขา สังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

 สังคมศึกษา/ 
1ส.ค.2561 

1. น.ส.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา 
ผอ.ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกัณหา อินจีน 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางส าเริง วงษ์จันทร์ดี 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

20 นางสิริลักษณ์  
     สิงหวัฒนศิริ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 
ค.บ. สาขา ภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

 ภาษาไทย/ 
2ส.ค.2561 

1. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ผอ.ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.วรรณนิภา อารักษ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ปรียา พลายพงษา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

21 น.ส.ยุวดี ศลิาด ี
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

 ภาษาอังกฤษ/ 
3ส.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภัทรวี ธนะฤกษ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
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 

22 นายวรวุธ นวมพันธุ ์
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนประชามงคล 
ศษ.บ. สาขา ธุรกิจศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
(งานธุรกิจ)/ 
7ส.ค.2561 

1. นางอรณิชชา คชนา 
ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ภิญโญ เอี่ยมน้อย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ธุรกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อมรฤดี จินดาปัถย ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา การจดัการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 83 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 านวยการ
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และ(3) 
ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ สอดคล้อง
กับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 83 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี    
วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 83 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 



89 
 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.24  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  
45  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  6 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน  13 ราย   
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน  6 ราย   
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน  9 ราย   
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 11 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 ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
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 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
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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 ด้านวินัย 
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 45  ราย  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 6 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. นางอัญชลี  อุดมศึกษา         
ครู/ร.ร.บ้านทุ่งยาว 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 84.00 86.00 89.33 ผ่านการประเมิน/                
12 มิถุนายน

2561 
ด้านที่ 2 100 65 98.00 85.00 85.00 89.33 
ด้านที่ 3 100 65 81.66 81.66 98.33  

2. นางสาวเสาวนยี์  กุลทอง    
ครู/ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
ศษ.บ.(การพัฒนาชุมชน) 
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 77.00 78.00 80.00 78.33 ผ่านการประเมิน/                
19 มิถุนายน

2561 
ด้านที่ 2 100 65 76.25 77.50 76.25 76.66 
ด้านที่ 3 100 65 78.75 73.75 75.00  

3. นายปภังกร  ทิพสิงห์      
ครู/ร.ร.วดัหนองบัว 
ค.บ.(การวัดผลการศึกษา-
คณิตศาสตร์) 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 82.00 79.00 80.34 ผ่านการประเมิน/                 
19 มิถุนายน

2561 
ด้านที่ 2 100 65 80.00 75.00 77.50 77.50 
ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.00 79.00  

4. น.ส.รจนา  เครือบุตร       
ครู/ร.ร.วดัหนองบัว 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 81.00 82.00 81.00 ผ่านการประเมิน/                 
19 มิถุนายน

2561 
ด้านที่ 2 100 65 75.75 81.25 81.25 80.41 
ด้านที่ 3 100 65 75.00 85.00 82.50  

5. นายคเนศวร์  เกดิผล 
ครู/ร.ร.วดัศรโีลหะราษฎร์
บ ารุง 
วท.บ.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อนสร้าง) 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 86.00 89.00 85.66 ผ่านการประเมิน/                 
19 มิถุนายน

2561 
ด้านที่ 2 100 65 63.75 78.75 86.25 76.25 
ด้านที่ 3 100 65 76.00 80.00 80.00  

5. นางสมาพร           
             พุ่มเทียน 
คร/บ้านห้วยน้ าขาว 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 90.00 95.00 90.00 ผ่านการประเมิน/                
15 มิถุนายน

2561 
ด้านที่ 2 100 65 85.00 89.00 87.00 87.00 
ด้านที่ 3 100 65 84.00 92.00 87.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 13 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 

1. น.ส.พัชรี  หลักเพ็ชร 
ครู/ร.ร.บ้านไผส่ ี
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 98.00 97.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
1 ธ.ค. 2560 ด้านที่ 2 100 65 85.00 88.00 85.00 86.00 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 88.50 86.25  
2. นายจามร  วรรณากาญจน ์

ครู/ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 93.00 93.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 ธ.ค. 2560 ด้านที่ 2 100 65 81.25 85.00 81.25 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 77.75 76.75 75.75  
3. นางสุรางค์  สุทธิ 

ครู/ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์

ด้านที่ 1 100 65 93.00 94.00 90.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
12 ม.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 81.25 85.00 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 91.75 88.50  
4. ว่าท่ี ร.ต.ไพศาล  แสวงหา 

ครู/ร.ร.วัดหนองปลิง 
ศศ.ม. การส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 93.00 91.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
24 ม.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.75 91.25 91.00 88.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 80.75 84.00  
5. น.ส.พรรณรัตน์  ชินพัณณ ์

ครู/ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
ศษ.ม. เทคโนโยลีการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 88.00 87.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
15 ก.พ. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 84.75 84.75 85.75  
6. น.ส.พิชญ์สณิี  สุนันท์พงษ์ 

ครู/ร.ร.วัดท่ากระทุ่ม 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 83.00 85.00 84.66 ผ่านการประเมิน/ 
14 ก.พ. 2561 ด้านที่ 2 100 65 83.00 84.00 89.00 85.33 

ด้านที่ 3 100 65 73.50 69.00 72.00  
7. นางอุษณีย์  วงษ์บุญเพ็ง 

ครู/ร.ร.วัดส านักคร้อ 
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 93.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
26 ม.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 97.5 90.00 97.5 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  
8. น.ส.มณฑา  นักเสยีงด ี

ครู/ร.ร.วัดหนองปลิง 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 92.00 82.00 87.66 ผ่านการประเมิน/ 
5 ม.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.75 80.00 83.75 81.83 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 85.00 83.75  
9. นางรัญชิดา  ปรางละออ 

ครู/ร.ร.บ้านตลุงใต ้
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 95.00 86.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
31 ม.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 91.25 87.50 87.91 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.25  
10
. 

น.ส.ธันวดี  ศรีกลุจันทร ์
ครู/ร.ร.วัดเขารักษ์ 
ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 91.00 95.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 ก.พ. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 92.00 94.00 90.33 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 87.00 87.00  
11
. 

นายโพธิกุล  ไชยมงคล 
ครู/ร.ร.วัดสระลงเรือ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 92.00 97.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
5 ก.พ. 2561 ด้านที่ 2 100 65 83.75 76.00 87.50 82.42 

ด้านที่ 3 100 65 91.50 87.75 92.50  
12
. 

น.ส.จิตตรา  บ ารุงเขต 
ครู/ร.ร.บ้านทัพพระยา 
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 91.00 91.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
6 ก.พ. 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 82.50 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 86.00 86.00  
13 น.ส.จิราภรณ์  อ่ าแจ้ง 

ครู/ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 93.00 91.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
25 ม.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 86.25 93.75 87.08 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 80.50 77.50  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 6 ราย 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 9 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 น.ส.ธัญญรัตน์  ศรีประเสริฐ
ครู/ร.ร.บ้านวังกระแจะสพป.
กาญจนบุรี เขต 3วุฒิ ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป               
ค.ม.บริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 78.00 77.00 84.00 79.66 ผ่านการประเมิน/ 
1 พ.ค.2561 
 

ด้านที่ 2 100 65 81.25 73.75 81.25 78.75 

ด้านที่ 3 100 65 78.75 77.50 77.50  

2 น.ส.จีรนันท์  หนผูาสุกครู/ร.ร.
วัดวังก์วิเวการาม                    
วุฒิ ค.บ.ประถมศึกษา                
ค.ม.บริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 80.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
4 มิ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 89.00 78.75 85.91 

ด้านที่ 3 100 65 74.00 75.00 75.00  

3 น.ส.รตันาวดี บัวผดั          
ครู/ร.ร.บ้านเกริงกระเวียวุฒิ 
ศศ.บ.นาฎศิลป์                      
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 87.00 88.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 83.75 85.00 82.50 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 80.00 82.00  

4 น.ส.ชลธิชา  ขันธวัตร           
ครู/ร.ร.บ้านเหมืองสองท่อ           
วุฒิ ศศ.บ.บรรณารักษ์ฯ 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 80.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
11 มิ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 89.00 78.75 85.91 

ด้านที่ 3 100 65 74.00 75.00 75.00  

5 น.ส.อรอุมา  โยกันยา           
ครู/ร.ร.บ้านอูล่อง       
วุฒิ ค.บ.ศึกษาปฐมวยั              
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 90.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 มิ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 87.00 90.00 88.00 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 89.00 90.00  

6 น.ส.จิดานันท์  สุขสวัสดิ์           
ครู/ร.ร.บ้านกุยแหย ่               
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 86.00 88.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
25 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 73.75 78.75 85.00 79.16 

ด้านที่ 3 100 65 84.25 81.25 84.25  

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. นางสิริลดา  ภูขันธ ์
  ครู/ร.ร.บ้านยางสูง 
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 87.00 96.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 มีนาคม 2561 

 
ด้านที่ 2 100 65 91.25 88.75 91.25 90.41 
ด้านที่ 3 100 65 81.25 76.25 81.25  

2. นายประเชิญ  ศรีคูบัว 
  ครู/ร.ร.บ้านหนองงูเห่า 
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 89.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 เมษายน 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 90.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 75.00 78.00  

3. นายสุนทร  สอนอ่ิม 
  ครู/ร.ร.เขาวงพระจันทร ์
  ค.บ.สังคมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 92.00 96.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
17 เมษายน 2561 ด้านที่ 2 100 65 92.50 90.00 92.50 91.66 

ด้านที่ 3 100 65 92.75 90.50 92.75  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 11 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 

4.   นางสายฝน  นพวงษ ์
  ครู/ร.ร.บา้นหนองโพธิ์ 
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 92.00 93.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
30 เมษายน 2561 ด้านที่ 2 100 65 92.50 87.50 89.58 89.86 

ด้านที่ 3 100 65 84.50 80.00 85.50  

5. น.ส.เสาวนิตย์  สอนใจ 
  ครู/ร.ร.บา้นหนองกุ่ม 
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 85.00 90.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
8 พฤษภาคม 2561 

 
ด้านที่ 2 100 65 98.75 83.75 80.00 87.50 
ด้านที่ 3 100 65 94.75 85.75 91.75  

6. น.ส.สวนันท์  โพธ์ิงาม 
  ครู/ร.ร.บา้นหนองกระทุ่ม 
  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 98.00 93.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
11 พฤษภาคม 

2561 
ด้านที่ 2 100 65 75.00 97.50 92.50 88.33 
ด้านที่ 3 100 65 92.00 93.00 92.00  

7. นายชาญณรงค์  เจรญิกุล 
  ครู/ร.ร.บา้นหนองเค็ด 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 91.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
16 พฤษภาคม 

2561 
ด้านที่ 2 100 65 80.00 82.50 82.50 81.66 
ด้านที่ 3 100 65 83.75 81.25 85.00  

8.   นายเจษฎา  รอดจีน 
  ครู/ร.ร.บา้นหนองปรือ 
  ศศ.บ.  เอกศิลปกรรม 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 83.00 82.00 81.66 ผ่านการประเมิน/ 
5 มิถุนายน 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 77.50 79.00 80.50 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 81.50 81.00  

9. น.ส.ฐานิตา  อินทรกลุ 
  ผอ.ร.ร./ร.ร.บา้นพยอมงาม 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 90.00 89.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
20 ธันวาคม 2560 ด้านที่ 2 100 65 91.00 90.00 86.00 89.00 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 86.00 90.00  

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 น.ส.นภัชรษร ศรีภมุมา 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์      
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 91.00 90.00 92.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
30มีนาคม2561 ด้านท่ี 2 100 65 87.50 85.00 85.00 85.83 

ด้านท่ี 3 100 65 83.50 85.50 85.50  

2 นายมณฑกานต์ จิตกล้า 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 
ศษ.ม. สาขานวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ้
 

ด้านท่ี 1 100 65 92.00 91.00 91.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
15พฤษภาคม 
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 86.25 87.50 87.00 86.91 
ด้านท่ี 3 100 65 85.50 83.50 85.50  
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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 

3 น.ส.จิรตัติกาล  
ถิ่นกาญจน์วัฒนา 

ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนศรสีวัสดิ์พิทยาคม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 90.00 90.00 85.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
11พฤษภาคม
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 82.50 87.50 87.50 85.83 
ด้านท่ี 3 100 65 85.00 86.75 87.50  

4 น.ส.นิจพิชา ตันสุวรรณ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 93.00 97.00 98.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
18พฤษภาคม
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 81.25 97.50 98.75 92.50 
ด้านท่ี 3 100 65 74.50 76.00 76.00  

5 น.ส.สิทธิสาคร  
บ้านกลางดิลก 

ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนประชามงคล 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 90.00 87.00 86.00 87.66 ผ่านการประเมิน/ 
28พฤษภาคม
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 92.50 85.00 86.25 87.91 
ด้านท่ี 3 100 65 78.00 77.00 78.00  

6 นายศิรสิษฐ์ เช้ือทอง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ร.ม.สาขารัฐศาสตร ์

ด้านท่ี 1 100 65 85.00 82.00 81.00 82.66 ผ่านการประเมิน/ 
28พฤษภาคม
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 80.00 71.00 75.25 75.41 
ด้านท่ี 3 100 65 92.00 87.00 89.00  

7 น.ส.พจนา ตะพัง 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 95.00 99.00 96.00 96.66 ผ่านการประเมิน/ 
31พฤษภาคม
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 90.00 98.75 97.50 95.41 
ด้านท่ี 3 100 65 77.50 77.50. 77.50  

8 น.ส.รสสุคนธ์ มุขเงิน 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์
กศ.บ. สาขาสังคมศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 97.00 92.00 91.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
31พฤษภาคม
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 98.75 87.50 98.75 95.00 
ด้านท่ี 3 100 65 83.75 83.75 83.75  

9 นางวีรนุช เก่งธัญกรรม 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนหนองรีประชานมิิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 92.00 96.00 92.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
1มิถุนายน 
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 86.25 83.75 80.00 83.33 
ด้านท่ี 3 100 65 83.25 82.50 88.00  

10 นายถาวร สุขนา 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนหนองรีประชานมิิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 95.00 97.00 93.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
1มิถุนายน 
2561 

ด้านที่ 2 100 65 97.50 91.25 81.25 90.00 
ด้านที่ 3 100 65 82.25 82.50 91.75  
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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 

11 นายพนัชกร อ่อนนวล 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านท่ี 1 100 65 84.00 94.00 94.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
1มิถุนายน 
2561 

ด้านท่ี 2 100 65 81.25 85.00 87.50 84.58 
ด้านท่ี 3 100 65 79.75 85.75 83.75  

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 45  ราย  มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 45 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 45 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 45 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 เกิน 
1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้ อมข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 45 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ 

โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 45 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 45 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 เกิน 
1 ขั้น 
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4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

5.25   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 243 ราย
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 48 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 31 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 43 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 43 ราย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 78 ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 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) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 243 รายและได้ตรวจสอบ
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 243  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  48 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางจิตรลดา 
ประชานิยม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
ค.บ.(นาฎศิลป์) 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/ 

20ส.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญา้ 
“ลาดหญ้าวิทยา” 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสาวพิมพ์ลกัษณ์  ยิ้มแย้ม 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุภาวรรณ  ศรีสุขใส 
    ครู ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาสขุศึกษา พลศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางล าพึงมาม ี
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
20 ส.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางชมภู นิยมทรัพย ์
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอรุณ  พรนิธิสกุล 
    ครู ร.ร.บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางเขมาพร  เหลา่พิเดช 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา) 
 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางรัตติยา  วิษณุวงษ์ 
    ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาวจ านงค์  อรภักดี 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางมยุรี  แดงเจรญิ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหัวนา 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวนา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสมยศ  ส าเนียงงาม 
 ข้าราชการบ านาญสพป.กจ.1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพัฒนา  ค าประเสริฐ 

    ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางสุรีรตัน์   
เรืองสิริวโรดม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านนหนองเป็ด 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

วิทยาศาสตร์/ 
5 ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองเป็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเสาวนีย์  เล่นวาร ี
    ข้าราชการบ านาญสพป.กจ.1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางกาญจนา  บัวทอง 

    ครู ร.ร.วัดวังศาลา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

6 นางสาววชรพร  เพิ่มพูล 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนดิศกลุ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)  

คณิตศาสตร์/ 
4ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนดิศกุล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุมัตรี  สมทอง 
    ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางอ าไพ  กรีดกราย 
    ครู ร.ร.จ ารูญเนติศาสตร์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 นายนันทยุทธ 
หนูนันท ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านดงเสลา 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
 

คณิตศาสตร์/ 
4ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายเอกกฤต  สมจันทร ์
    ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8 นายอ านวย  คดพะเนาว ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านนาสวน 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
 

คณิตศาสตร์/ 
4ก.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสวน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายเอกกฤต  สมจันทร ์
    ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายอารุณ  จิตอารีย ์
    ครู ร.ร.บ้านปากนาสวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9 นางพรรษา  มูลประวิติ      
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านใหม ่
(จีนาภักดิ์วิทยา) 
ค.บ.(นาฎศิลป์) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 
21มิ.ย..2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านใหม่(จีนาภักดิว์ิทยา) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสุพิตรา  เอีย่มละออ 
    ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวศิริวรรณ  ประละมุข 
    ครู ร.ร.วัดล าส ารอง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นางรุ่งอรุณ  จันทร์ที     
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนดิศกลุ 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 
 
 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 
21มิ.ย..2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนดิศกุล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางวันทนา  เปลินเสว ี
    ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายอนวุัติ  สมสกุล 
    ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

11 นางสาวนวลจันทร์   
        ภูบาล 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 
 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 
21 มิ.ย..2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน อนุบาลกาญจนบุรี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางพรรณี  ฉัตรศรีทองกุล 
    ข้าราชการบ านาญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวันดี  รุ่งเช้า 
    ครู ร.ร.วัดบ้านยาง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสังคมศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12 น.ส.ณัฐภาสรณ ์
       พรหมอ่อน 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
ค.บ.(การประถมศกึษา) 
ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 

บริหาร
สถานศึกษา / 
27มิ.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนิวัตร  มงคล 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายชัชชน  ทองแย้ม 
    ครู ร.ร.วัดท่ามะขาม 
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 
    สาขาบริหารสถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13 นางชรินรัชต์ 
         สุวรรณมสิระ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 
ค.บ.(เกษตรศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ศิลปะ(ทัศนศลิป์) 
/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางพนอ  ลิ้มสกุล 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายผดุง  จันทร์คา 
    ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14 น.ส.ภริดา  ทิพยดี             
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัอินทาราม 
“โกวิทอินทราทร” 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี                  
(เกษตร)/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 
“โกวิทอินทราทร” 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอุบล  อ านวย 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางเนตรดาวทศพร 
    ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    (เกษตร)   

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15 น.ส.อรวรรณ 
       บุญสวัสดิ์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านพุเลยีบ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
3ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบวั 
    (กรณีไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสายชลี  คูหาอุดมผล 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางบุศยรินทร์  ฟักชา้ง 
    ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

16 นางอมรรัตน ์
        คล้ายห้างหว้า 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านปากนาสวน 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
3 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากนาสวน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  มนตร ี
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.สมใจ  คุณากรดุษิต 
   ครู ร.ร.บ้านท่าสนุ่น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

17. น.ส.จิตรตา 
        เปรียบสม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางประทิน  ราศ ี
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายกาญจนะ  ชูกา้น 
    ครู ร.ร.วัดท่าน้ าตื้น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

18. น.ส.อนุสรา 
         หวันแดง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสงกรานต์  พลอยเจริญ 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางรัตนาพร  สาล ี
    ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

19. นายพิชิต  นามูลเพ็ง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายกาลัญ  มโนรมณ์ 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางบุศยรินทร์  ฟักชา้ง 
    ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

20. นายเอกพงษ ์
       ใจชาญสุขกิจ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่า
ราชินี 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุประดู ่
    (กรณีไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอัจฉราวรรณศิริรัตน์ 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวาสนา  พุตต ิ
    ครู ร.ร.บ้านหนองบัว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

21. น.ส.ภาวด ี
       สร้อยกุดเรือ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องสะเดา 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอรวรรณ  เยสูงเนิน 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายกาญจนะ  ชูกา้น 
    ครู ร.ร.วัดท่าน้ าตื้น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

22. น.ส.ปาวรยี ์
    บุณยปรรณานนท์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัท่าน้ าตื้น 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศบ.ม (การบริหาร
การศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางประทิน  ราศ ี
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวาสนา  พุตต ิ
    ครู ร.ร.บ้านหนองบัว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

23. นางปิณฑิรา            
                เกียรติสาร 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัศรีอุปราราม 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีอุปราราม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางมัทนา  มงคล 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวาสนา  พุตต ิ
    ครู ร.ร.บ้านหนองบัว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

24. นายภูษิต 
            มงคลธนทรัพย์                  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
ค.บ.(พลศึกษา) 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/ 
3 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเต้ีย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจันทร  เต้ียเนตร 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายนัทธ ี สงวนทรัพย ์
    ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสุขศกึษา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

25. นางทัศนีย์ 
         ปทุมสูติ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขาม
เต้ีย 
ค.บ.(วิทยศาสตร์ทั่วไป) 
 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/3 ก.ค.
2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเต้ีย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสมพิศ  จิณแพทย ์
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางประไพ  สมุทวนิช 
ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา   

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

26. นายจิรัฎฐ ์
      ฉัตรคล่องแคล่ว 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหินแด้น 
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/4 ก.ค.
2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินแด้น ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจันทร  เต้ียเนตร 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางประไพ  สมุทวนิช 
ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสุขศกึษา พลศึกษา   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

27. น.ส.ไอรินทร ์
              ดอนแหยม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/ 

4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง 
    (กรณีไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจันทร  เต้ียเนตร 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายนัทธ ี สงวนรัตน ์
    ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสุขศกึษา พลศึกษา 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

28. นางสุภารตัน์            
       ศะศิธร 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดหนองบัว 
ค.บ.(พลศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจันทร  เต้ียเนตร 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายนัทธ ี สงวนรัตน ์
    ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสุขศกึษา พลศึกษา 
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

29. น.ส.ณิฐญภรณ ์
                 แก้วเกตุ                  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัยางเกาะ 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) / 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางเกาะ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางทองเพียร  จีนคร้าม 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล 
    ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    (คอมพิวเตอร์)   

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

30. นายธีระ   แสงศิร ิ
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัหนองเสือ 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) / 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจิราภรณ์จันทรขันต ี
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล 
    ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    (คอมพิวเตอร์)   

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

31. นางสุภามาส 
       จันทร์มี 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ
ศึกษา) 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์) / 
2 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอรุณวรรณ  แก้วแกมเสือ 
 (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวรรณรัตน์  พันธุ์ภกัด ี
   ครู ร.ร.อนุบาลท่ามว่ง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

32. นางสุพัตรา 
      แสงอรุณ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองปากดง 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์) / 

4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
(กรณีไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางปราณี  ธุรพันธุ ์
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาลี่  สงวนรัตน ์
    ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
   (งานบา้น งานประดษิฐ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

33. น.ส.ชัชดา 
       สุนทรธรรม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดอินทาราม 
“โกวิทอินทราทร” 
ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

       ศิลปะ                        
(ดนตรี 
นาฎศิลป์)/ 

4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 
   “โกวิทอินทราทร” 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางอุบล  อ านวย 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางอรทัย  ว่องแกว้ 
    ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง(สพม.8) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

34. นายพิษณุ  กองเสน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอน 
ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิาร
การศึกษา) 

       ศิลปะ                        
(ดนตรี 
นาฎศิลป์)/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายมณฑล  ดอกบัว 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายผดุง  จันทร์คา 

    ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาดนตรี(ดนตรี นาฎศิลป์) 
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

35. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ศิลปะ                        
(ดนตรี 

นาฎศิลป์)/ 
2 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเต้ีย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสมพิศ  จิณแพทย ์
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายผดุง  จันทร์คา 
    ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาดนตรี(ดนตรี นาฎศิลป์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

36. น.ส.วรรณา 
       ค าสีเขียว 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 

      ปฐมวัย/ 
29มิ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.สุรีย์  พรหมอยู่ 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.มาลินนนทศิลา 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะเฟือง 

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

37. น.ส.สุทธาสินี            
         ท้าวเวชสุวรรณ
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยฯ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย / 
2 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางบุญทัน  ข าจา 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางอรินทร์ชญา  โพธ์ิวุฒินุกูล 
    ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

38. นางสายฝน  จันทร์ป้อง            
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านนากาญจน ์
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ปฐมวัย / 
3 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสรินยา  นิลบุตร 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.บุญเตือน  ไก่นิล 
    ครู ร.ร.บ้านวังตะเคียน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
สาขาวิชาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

39. น.ส.รัชนีกรณ์  วงษ์ทิพย์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนดิศกลุ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนดิศกุล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวันทนา  เปลินเสรี 
(ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสุดา  เข็มไทย 
    ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ สาขาวิชา
ปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

40. นางปทุม  น่ิมเจริญ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหินแด้น 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินแด้น ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจันทร  เตี้ยเนตร 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางศิริเพ็ญ  สีส าลี 
    ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า  
    “ลาดหญ้าวิทยาคม” 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 



104 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

41. นางพรสวรรค์             
    กาญจนประกอบ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์
บูรณะ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกร่างทอง- 
ราษฎร์บูรณะ 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางพรพิมล  บุญรอดรักษา 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวิลาสินีเชาวรักษ ์
   ครู ร.ร.บ้านสระเศรษฐ ี

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย   

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

42. นางสุมาลี     ลอยลม                
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัท่ามะขาม 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจริยา  วิสุทธิประภานนท ์
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางเอื้อง   โพคัง 
    ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

43. น.ส.นันทวรรณ 
                เอื้อเฟ้ือ            
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัท่าน้ าตื้น 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปราโมช  วงษ์พานิช 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

44. นางภัสรา  ชูลาภ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

ภาษาไทย / 
2 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายชาญศักดิ ์ สีสันต์ 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางมนต์ทิพย์ศิริพลชัย 
    ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

45. นางอุไรวรรณ  รักยิม้ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัศรโีลหะ
ราษฎร์-บ ารุง 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีโลหะ
ราษฎร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายเขียว  เบญพาด 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางเพ็ญอร  สุขเกษ 
    ครู ร.ร.บ้านวังลาน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

46. นางเปรมจติ 
        ทูลพุทธา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านวังลาน 
ค.บ.(ภาษาไทย) 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลาน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.สุนัน  เทียมเมฆา 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางแสงจันทร์  ธิปะ 
   ครู ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช 

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาไทย   
 
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

47. นางณปภัช 
      สถิตยานุรักษ์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเขาน้อย 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย/ 
21ส.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทา่ทุ่ม 
(กรณีไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายบุญผ่อง  พุฒิซ้อน 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางอุไรวรรณ  วิบูลกิจ 
    ครู ร.ร.บ้านท่ามะนาว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

48 นางวรัลดา 
       หนูรุ่น 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองแก 
(สามัคีวิทยา) 
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
22ส.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก 
(สามัคคีวิทยา) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางมัทนา  มงคล 
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางภาวิดา  ชนโพธ์ิทอง 
    ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า“ลาดหญ้าวิทยา” 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  31 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. ว่าท่ี ร.ต.สรุิยัน  จันทรา 
ต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา/ 
ช านาญการ 
ร.ร.บ้านนาใหม่ 
ศษ.บ. ศิลปะไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การบริหาร
การศึกษา/ 

29 ม.ค. 2561 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายบรรพต  ท่าน้ าต้ืน 
ผอ.ร.ร.วัดเขารักษ์ 
วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

สาขา การบริหารการศึกษา 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

2. น.ส.อัจฉราภรณ์   
      บัวลังกา 
ต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา/ 
ช านาญการ 
ร.ร.บ้านตลุงใต้ 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การบริหาร
การศึกษา/ 

19ก.ค. 2561 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายบรรพต  ท่าน้ าต้ืน 
ผอ.ร.ร.วัดเขารักษ์ 
วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 
    สาขาการบริหารการศึกษา 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

3. น.ส.ราตรี  ทองศรี 
ต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา/ 
ช านาญการ 
ร.ร.ดอนสามง่ามผิว- 
หงสะวีณอุปถัมภ์ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การบริหาร
การศึกษา/ 

19ก.ค. 2561 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์ 
    ผอ.ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษสาขาการบริหารการศึกษา 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 



106 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

4. น.ส.กมลวัลย์  บุญจันทร ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดห้วยตะเคียน 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
 

สังคมศึกษาฯ/ 
26มิ.ย. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดห้วยตะเคียน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายไพโรจน์  ศรีจันทร์ 
ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาสังคมศึกษา 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

5. น.ส.สิรินภา  ศิริปรุ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดส านักคร้อ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
28 มิ.ย. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดส านักคร้อ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายวิฑูรย์  ชินเจริญทรัพย์ 
ครู ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

6. นางสุนันทา  สืบบุก 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านห้วยยาง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

28มิ.ย. 2561 

1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยยาง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุฌาณีด ารงค์ฤทธิ ์
ครู ร.ร.บ้านไผส ี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

7. น.ส.ปณิธิ  ช านาญด ู
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านบ่อหว้า 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
29มิ.ย. 2561 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านบ่อหว้า ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางพิศมัย  ค ามะนาง 
ครู ร.ร.วัดโป่งกูป 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาภาษาไทย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

8. นางกรรณิกา   
หอมจันทร์ดี 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดดอนขมิ้น 
ค.บ. การประถมศึกษา 

ภาษาไทย/ 
2 ก.ค. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดดอนขมิ้น ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาภาษาไทย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

9. นางนิชาภัทร  ใคร่ครวญ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดเขารักษ์ 
ค.บ. การประถมศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
2ก.ค. 2561 

1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัเขารักษ ์ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมพิศ  เช้ือดี 
ครู ร.ร.บ้านหนองตายอด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

10. นายเกรียงไกร  ตั้งกิติกุล 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดห้วยสะพาน 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

สังคมศึกษาฯ/ 
2ก.ค. 2561 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัห้วยสะพาน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางนพสรวง  ประเสริฐลาภ 
ครู ร.ร.บ้านดอนมะขาม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาสังคมศึกษา 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

11. น.ส.รสสุคนธ์  มั่นคง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก- 
ประชาชนูทิศ 
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุธีรา  อัจฉริยธรรม 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

12. นางวนิดา  ทองสุขใส 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก- 
ประชาชนูทิศ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

13. นางสุรีย์  แก้วนุช 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านหนองตาคง 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาคง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางระพีวรรณ  คล้ายแดง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

14. นางกัณฐิกา  ช่ืนใจ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดสาลวนาราม 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสาลวนาราม ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอนุชสรา  จันทร์อนันต์ 
ครู ร.ร.วัดบ้านทวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

15. นางอภิสรา   
      ห้วยหงษ์ทอง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านห้วยยาง 
ค.บ. การประถมศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
3ก.ค. 2561 

1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยยาง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมพิศ  เช้ือดี 
ครู ร.ร.บ้านหนองตายอด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

16. น.ส.สุพัตรา  สุดาทิพย์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านดอนเขว้า 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
3ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านดอนเขว้า ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุธีรา  อัจฉริยธรรม 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

17. นางสุพรรณี  
      ทรัพย์พนาพรชัย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดเบญพาด 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเบญพาด ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอนุชสรา  จันทร์อนันต์ 
ครู ร.ร.วัดบ้านทวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

18. นางจันทิมา  โยมด้วง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดคร้อพนัน 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดคร้อพนัน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางระพีวรรณ  คล้ายแดง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

19. นายชาตรี  อินต๊ะ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศ ษ . ม . ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุธีรา  อัจฉริยธรรม 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

20. นางสาวนิภา  มหาโชติ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก- 
ประชาชนูทิศ 
ค.บ. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

วิทยาศาสตร์/ 
4ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

21. นางศิริทิพย์   
     อัครมณีกาญจน์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดท่าเรือฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดท่าเรือฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางระพีวรรณ  คล้ายแดง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

22. น.ส.ฑนาวัน  คงทน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาคง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางระพีวรรณ  คล้ายแดง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

23. นายกนิษฐ์  รุ่งเรือง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดพังตร ุ
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษาฯ / 
4 ก.ค. 2561 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดพังตรุ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายนรา  อาดปักษา 
ครู ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

24. น.ส.สุภัค  วงษ์จู 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดคร้อพนัน 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4ก.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดคร้อพนัน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางระพีวรรณ  คล้ายแดง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

25. น.ส.ศุภัทรา  วิเศษสิงห์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
วท.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4ก.ค. 2561 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดทุ่งสมอ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอนุชสรา  จันทร์อนันต์ 
ครู ร.ร.วัดบ้านทวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

26. น.ส.จินตนา  อินทรักษ์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ 
ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ 
4ก.ค. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายไพโรจน์  ศรีจันทร์ 
ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาสังคมศึกษา 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

27. ว่าท่ี ร.ต.ณฐพล  
      ทับพิจายะ  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดสนามแย ้
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

สังคมศึกษาฯ/ 
4 ก.ค. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสนามแย ้ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายไพโรจน์  ศรีจันทร์ 
ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาสังคมศึกษา 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

28. นายแมน  พรมภิมาน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศ ษ . ม . ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค. 2561 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดทุ่งสมอ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุรินทร์  จุลกิจวัฒน์ 
ครู ร.ร.วัดเบญพาด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาภาษาอังกฤษ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

29. น.ส.จิราภรณ์  สุทธินันท์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดหนองปลิง 
ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
18ก.ค. 2561 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองปลิง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางสมศรี  คลองน้อย 
ครู ร.ร.บ้านซ่อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาภาษาไทย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

30. นายสุรชัย  แก้วรุณค า 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา 
พธ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
31ก.ค. 2561 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางคณิภา  สาระศาลิน 
ครู ร.ร.บ้านเขากรวด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาภาษาอังกฤษ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

31. น.ส.พัชญ์สิตา  แสงใส 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดหนองพลับ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

1 ส.ค. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองพลับ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางระพีวรรณ  คล้ายแดง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

32. น.ส.ปิยะพร  อินเจริญ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
17 ส.ค. 2561 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัทุ่งสมอ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางพิศมัย  ค ามะนาง 
ครู ร.ร.วดัโป่งกูป 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาภาษาไทย 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  43 ราย 
 
 

ที ่
 

ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางสุนทรีย์ อ่วมปราณี
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว            
วุฒิ ค.บ.ศิลปศึกษา         
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/            

29 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว                                    ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายโดม แผนสมบูรณ์                            
ผอ.ร.ร.บ้านดินโส  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางสิริพร อนุสรพรพงศ์                             
ครู  ร.ร.บ้านดินโส    (ครูช านาญการพิเศษ) สาขา
การศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางอังคณา รักษ์วงษ์
ต าแหน่งครู                   
ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา          
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ           

ภาษาอังกฤษ/           
29 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายพีรฉัตร  น้อยเคียง                            
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลยั  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.น.ส.อังสนา แย้มเกษร                               
ครู  ร.ร.บ้านซองกาเรีย   (ครูช านาญการพิเศษ)      
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.ขนิษฐา จ าปาทอง
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านใหม่พัฒนาวุฒิ ค.บ. 
การศึกษาปฐมวัย   ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/              

29 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา                                    ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายพีรฉัตร  น้อยเคียง                            
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลยั  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางอัญชลี โหล่ตระกูล                               
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม (ครูช านาญการพิเศษ) 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นายนครินทร์ วันจา   
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.อนุบาสังขละบุรี        
วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/           
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                                    ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                            
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางสนธยา หุ้มขาว                                  
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม (ครูช านาญการพิเศษ)  
สาขาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นายอดิศร ครินทร     
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านจันเดย์               
วุฒิ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/             
2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านจันเดย์                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางพัชรา  ดีหลา้                            
ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี (ผอ.ช านาญการพิเศษ)        

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายส าราญ รักษาสัตย ์                            
ครู  ร.ร.บ้านหินแหลม    (ครูช านาญการพิเศษ) 
สาขาคณิตศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

6 นางวีรวรรณ ปรีชากุล  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี               
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/             

2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                            
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางอัญชลี โหล่ตระกูล                                  
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม (ครูช านาญการพิเศษ) สาขา
การศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 น.ส.กมลวรรณ พุ่มพฤกษี  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านกุยแหย่               
วุฒิ ค.บ.การอนุบาลศึกษา   

การศึกษา
ปฐมวัย/             

2 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านกุยแหย่                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                             
ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางสิริพร อนุสรพรพงศ์                                
ครู  ร.ร.บ้านดินโส    (ครูช านาญการพิเศษ) สาขา
การศึกษาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 น.ส.สุพตัรา รักษ์วงษ์  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านท่าดินแดง               
วุฒิ วท.บ.ชีววิทยาประยุกต ์

วิทยาศาสตร์/              
3 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่าดินแดง                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธานินทร์  อุ่นใจ                               
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายฉัตรชยั ศรีสุข                                      
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี  (ครูช านาญการพิเศษ) สาขา
วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 นายสาธิต  ศรีจันทร์  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย               
วุฒิ ค.บ.สังคมศึกษา        
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/              
3 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธานินทร์  อุ่นใจ                               
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายส าราญ รักษาสัตย ์                                
ครู  ร.ร.บ้านหินแหลม    (ครูช านาญการพิเศษ) สาขา
คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 น.ส.แสงเดือน จรบ ารุง  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดใหม่ดงสัก               
วุฒิ ศศ.บ.พัฒนาชุมชน      
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ฯ/              
3 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดใหม่ดงสัก                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร                            
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายวิชัย คงศรี                                           
ครู  ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา (ครูช านาญการพิเศษ)        
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11 
 
 
 

น.ส.ทฤฒมน นรศฤงค์  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี               
วุฒิ ศศ.บ.พัฒนาชุมชน      
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/              
3 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                            
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางวรรณะ  ศรีเทพ                                      
ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง (ครูช านาญการพิเศษ)        
สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

12 น.ส.ศุภัชญา  วิเชียรรตัน์
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านหาดง้ิว              
วุฒิ วท.บ.คณิตศาสตร์      
บธ.ม.การเงินการธนาคาร 

คณิตศาสตร์/              
3 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหาดง้ิว                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร                            
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายสมพาน  ระวังรัมย์                                  
ครู  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา (ครูช านาญการพิเศษ)        
สาขาคณิตศาสตร์ 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



112 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

13 น.ส.รตันกร พรมวังขวา 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านแก่งระเบิด              
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร์   

คณิตศาสตร์/              
3 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านแก่งระเบิด                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายอานนท ์เกียรติสาร                            
ผอ.ร.ร.บ้านวังกระแจะ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางสาวิกา สงคราม                                      
ครู  ร.ร.บ้านเขาพัง(ครูช านาญการพิเศษ)            
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

14 น.ส.อรณุี เบญจชาด  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านหาดง้ิว              
วุฒิ ค.บ.สหกรณ์ 

สังคมศึกษาฯ/              
3 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหาดง้ิว                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร                            
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายวิชัย คงศรี                                          
ครู  ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา (ครูช านาญการพิเศษ)        
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

15 นางจีระพร เขียวสอาด  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านวังโพธิ์              
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ           
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางกนิษฐา พุ่มไสว                                
ผอ.ร.ร.บ้านเขาสามชั้น (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางประทุมวรรณ แก่นจันทร์                             
ครู  ร.ร.สามคมไทย-ออสเตรเลียน (ครูช านาญการ
พิเศษ) สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

16 น.ส.วรรณี บัวคลี่     
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา               
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ /            
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลีย้ง                            
ผอ.ร.ร.บ้านพุองกะ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางสุทธิดา เจริญสุข                                   
ครู  ร.ร.บ้านทุ่งก้างย่าง (ครูช านาญการพิเศษ) สาขา
วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

17 นายสวาด พรหมชนะ  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.หลุงกัง                   
วุฒิ วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์   

คอมพิวเตอร/์             
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.หลุงกัง                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์                            
ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.น.ส.พุทธิกานต ์ตันประเสริฐ                             
ครู  ร.ร.บ้านแก่งระเบิด    (ครูช านาญการพิเศษ)     
สาขาคอมพวิเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

18 นางอรพร คล้ายลอย 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านกุยแหย่               
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย          
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านกุยแหย่                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                                
ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางรัชนิดา นิลมณี                                     
ครู  ร.ร.บ้านดินโส  (ครูช านาญการพิเศษ)            
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

19 นางกุณฑีรา ดอกแก้ว  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านจันเดย์               
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   

วิทยาศาสตร์/              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านจันเดย์                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางพัชรา  ดีหลา้                                  
ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี (ผอ.ช านาญการพิเศษ)        

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางอรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์                             
ครู  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ  (ครูช านาญการพิเศษ)   
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

20 นายเอกชัย  
ธีรวงษ์ไพบูลย์ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านเสาหงษ์               
วุฒิ นศ.บ.การโฆษณา 

สังคมศึกษา ฯ /             
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเสาหงษ์                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายช านาญ เลิศวิชัย                                
ผอ.ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางนวลจันทร์ ธารทะเลทอง                                   
ครู  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ (ครูช านาญการพิเศษ)        
สาขาสังคมศึกษา 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

21 นายยอดขาย จันทรส์ว่าง 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย               
วุฒิ วท.บ.เกษตรศาสตร์ทั่วไป      
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

เกษตร/              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธานินทร์ อุ่นใจ                                
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายชยัวัฒน์ สว่างประเสริฐ                                  
ครู  ร.ร.บ้านยางขาว (ครูช านาญการพิเศษ)           
สาขาเกษตร 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

22 น.ส.ปิยะวรรณ ภูตะวัน
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.อนุบาลไทรโยค              
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย      
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/             

4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ยุพิน อินทนิล                                  
ผอ.ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.น.ส.ตุลา บุญเกตุ                                         
ครู  ร.ร.บ้านเขาช้าง (ครูช านาญการพิเศษ)            
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

23 น.ส.ชนิดาภา เทพทองค า
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านอูล่อง                  
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ      
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/             
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านอูล่อง                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายช านาญ เลิศวิชัย                                
ผอ.ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางพิมพ์นภัส พาวันดี                                  
ครู  ร.ร.บ้านเสาหงษ์ (ครูช านาญการพิเศษ)           
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

24 น.ส.ชุติมนต์  
กาญจนมณีรมย ์
ต าแหน่งครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่               
วุฒิ วท.บ.เกษตรศาสตร์ทั่วไป        
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การงานฯ(งาน
ประดิษฐ์)/               

4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านกุยแหย่                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                                
ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางมาลี โชติชยั                                         
ครู  ร.ร.บ้านหนองเจริญ  (ครูช านาญการพิเศษ)      
สาขาการงานฯ (งานประดิษฐ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

25 นายไวพจน์ โพธิ์ทอง 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านแก่งจอ               
วุฒิ วท.บ.เกษตรศาสตร์ทั่วไป        
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การงานฯ(งาน
ประดิษฐ์) /              

4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านแก่งจอ                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร                            
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางมาลี โชติชยั                                         
ครู  ร.ร.บ้านหนองเจริญ  (ครูช านาญการพิเศษ)      
สาขาการงานฯ (งานประดิษฐ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

26 น.ส.วิศนี สมบัติยานุชิต 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก               
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/               
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายกัมปนาท  ด้วงสงค์                            
ผอ.ร.ร.บ้านไร่ป้า  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายส าราญ รักษาสัตย ์                                
ครู  ร.ร.บ้านหินแหลม    (ครูช านาญการพิเศษ)     
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

27 นางผุสดี แสงหล่อ    
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา               
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร์กศ.บ.
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประภาส มากมีทรัพย์                            
ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.น.ส.กิ่งกาญจน์ สาลี                                     
ครู  ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ครูช านาญการพิเศษ)          
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

28 น.ส.เกษณิี ประชากุล 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง               
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/       4 

ก.ค.2561 

1. ผอ.ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์                            
ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธ์  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางอนุสรณ์ สมบัติคุโณปการ                                  
ครู  ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน (ครูช านาญการ
พิเศษ)    สาขาการศึกษาปฐมวยั 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

29 น.ส.ยุวดี สุขกุล       
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.อนุบาลไทรโยค              
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ       
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/             
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ยุพิน อินทนิล                                 
ผอ.ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางนฤมล นกเผือก                                      
ครู  ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ครูช านาญการพิเศษ)           
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

30 นางหทัยกาญจน์  
        ดาบทอง 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.อนุบาลไทรโยค              
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป      
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ /            
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลไทรโยค                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ยุพิน อินทนิล                                 
ผอ.ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.น.ส.รัชนี กิจสอ                                          
ครู  ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน (ครูช านาญการ
พิเศษ)    สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

31 นายยงยุทธ หงษ์สุวรรณ 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดปรังกาสี               
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา        
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร/์               
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายศราวุฒิ  วงษ์เอก                            
ผอ.ร.ร.บ้านหินแหลม  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางสุวิมล ออ่นสนิท                                     
ครู  ร.ร.บ้านเสาหงษ์  (ครูช านาญการพเิศษ)        
สาขาคอมพวิเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

32 นางวาสนา เวชวิฐาน 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดปรังกาสี               
วุฒิ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์        
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/               
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายศราวุฒิ  วงษ์เอก                            
ผอ.ร.ร.บ้านหินแหลม  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางพิมพ์นภัส พาวันดี                                  
ครู  ร.ร.บ้านเสาหงษ์ (ครูช านาญการพิเศษ)          
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

33 น.ส.สเมธัส ศรีชื่นอารมย์ 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดปรังกาสี               
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/               
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายศราวุฒิ  วงษ์เอก                            
ผอ.ร.ร.บ้านหินแหลม  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางณัฐติกา ขวกเขียว                                  
ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย (ครูช านาญการพิเศษ)     
สาขาคณิตศาสตร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

34 น.ส.สมพิศ ธารแม้น  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดปรังกาสี               
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย 

ภาษาไทย /              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายศราวุฒิ  วงษ์เอก                            
ผอ.ร.ร.บ้านหินแหลม  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)                                         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางเพ็ญศรี  คมข า                                     
ครู  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ (ครูช านาญการพิเศษ)   
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

35 นายไพรตัน์ ผ่อนยา  
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านท่าดินแดง               
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ /             
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่าดินแดง                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธานินทร์  อุ่นใจ                               
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางจริมจิต สร้อยสมุทร                                
ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย  (ครูช านาญการพิเศษ)    
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

36 นายวัชรินทร์ บุรัสการ    
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย               
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร์        
วท.ม.คณิตศาสตร์ศีกษา     
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/4 
ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย                            ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายชูศักดิ์  สีสัน                                   
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเสือ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางณัฐติกา ขวกเขียว                                  
ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย (ครูช านาญการพิเศษ)     
สาขาคณิตศาสตร์) 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

37 น.ส.พรพิไล ชูใจ       
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.คุรุสภา                   
วุฒิ ค.บ.การประถมศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/       
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.คุรุสภา                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปฐม แหนกลาง                               
ผอ.ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายอรรถนพ ชูศรี                                      
ครู  ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก  (ครูช านาญการพิเศษ)    
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

38 น.ส.อุบลรัตน์  
       ไชยพัฒนศิลป์       
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.คุรุสภา                   
วุฒิ ค.บ.การประถมศึกษา 

การงานฯ(งาน
ประดิษฐ์)/               

4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.คุรุสภา                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายปฐม แหนกลาง                               
ผอ.ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.น.ส.วิไล ไม้ทองงาม                                     
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่  (ครูช านาญการพิเศษ)         
สาขาการงานฯ(งานประดิษฐ์)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

39 นายอภิพัฒน์ ล าใยขจี
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.เพียงหลวง3ฯ        
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)              
วุฒิ ค.บ.พลศึกษา 

สุขศึกษาพล
ศึกษา/             

4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.เพียงหลวง3ฯ(บ้านเหมืองแร่อีตอ่ง)                  ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายไพฑูรย์ จันทร์โอ                              
ผอ.ร.ร.คุรุสภา    (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นายเริงชัย ถาวรพยัคฆ์                                   
ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี (ครูช านาญการพิเศษ)           
สาขาสุขศึกษาพลศึกษา             

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

40 น.ส.นพรัตน์ ภักดีวงษ์ 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านแก่งจอ               
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย           
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การงานฯ(งาน
ประดิษฐ์)/               

4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านแก่งจอ                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร                            
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางมาลี โชติชยั                                         
ครู  ร.ร.บ้านหนองเจริญ  (ครูช านาญการพิเศษ)      
สาขาการงานฯ (งานประดิษฐ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

41 น.ส.พจนีย์ จระเข้     
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านหนองปลาซิว               
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ /              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาซิว                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนรากร กาลสวุรรณ                            
ผอ.ร.ร.บ้านวังสิงห์  (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางฐิตาภรณ์ ผิวแก้วด ี                                
ครู  ร.ร.หลุงกัง (ครูช านาญการพิเศษ)                 
สาขาคอมพวิเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

42 นางรุ่งทิพย์ สาลี       
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านซองกาเรีย               
วุฒิ ค.บ.การประถมศึกษา
ค.ม.การประถมศึกษา 

ภาษาไทย/              
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนรา สุขวิสิฏฐ์                                   
ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางวรรณะ  ศรีเทพ                                     
ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง (ครูช านาญการพิเศษ)        
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

43 นางเสาวนีย์ ทองดี    
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.บ้านซองกาเรีย               
วุฒิ ค.บ.การประถมศึกษา 

ภาษาไทย/               
4 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย                                          ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนรา สุขวิสิฏฐ์                                   
ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3.นางวรรณะ  ศรีเทพ                                     
ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง (ครูช านาญการพิเศษ)        
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  43 ราย 
 
 

ที ่
 

ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายสุนทร  เอี่ยมแสง 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านวังใหญ่ 
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิชาภาษาไทย/ 

29 มิ.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ ่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางภคมน  สะอาดด ี
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นายสุชาติ พุ่มกระจันทร ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองหวาย 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
(งานประดิษฐ์)/ 
28 มิ.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวัชรี สมคิด 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโลยี  

(งานประดิษฐ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.เพ็ญเดือน   
      สุธาไทยารักษ์ 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)/ 
29 มิ.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกหุลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอุดม ศรีสุข 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 สาขาวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 (คอมพิวเตอร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางสุมิตรา  พลศรรีาช 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านยางสูง 
ค.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 

29 มิ.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางสูง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ธนกร  ศรีวจิิตร 
ครู ร.ร.บ้านไร่เจริญ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 น.ส.สมุาลี  พุ่มมาลา 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.อนุบาลหนองปรือ 
กศ.บ.ศิลปศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์)/ 

2 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.คนึงนิตย์  สารสุวรรณ 
ครู ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 น.ส.อัมพวัน  รอดผึ้ง 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.อนุบาลหนองปรือ 
ศษ.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
2 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวัฒนา  อ่อนเบา 
ครู ร.ร.บ้านเขามุสิ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

7 น.ส.สายฝน ตุม้นิลกาล 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

2 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวิตรี  วงษ์สะอาด 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 น.ส.ฉัตรวิไล  เกิดทอง 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองปลิง 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา  ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเสาวร์นี  อ่อนค า 
ครู ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 นายชัยรัตน์  สิทธิแพทย ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.อนุบาลหนองปรือ 
ค.บ.ดนตรีศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา  ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเจริญ พูนประเสริฐศรี 
ครู ร.ร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 นางกฤษณา  สิทธิแพทย ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านห้วยหวาย 
ศษ.บ.ปฐมวัยศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรจนา  มิลินทจินดา 
ครู ร.ร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11 
 
 
 

นายณรงค์  พัดแดง 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านน้ าโจน 
วท.บ.ชีววิทยา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโจน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายไพศาล โพธิ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

12 นางสายชล   
      ธนบูรณ์รุ่งโรจน ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ราษฎร์บ ารุงธรรม 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเบญวรรณ  กลิ่นเกสร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนัยนา ใยเยื่อ 
ครู ร.ร.หนองแกประชาสรรค์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

13 นางณัฐตาภรณ์ ศักด ี
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 ฯ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจรรยาพร จันทศร 
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

14 นายอุเทน แตงอ่อน 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองเตียน 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจรรยาพร จันทศร 
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

15 นายเดชา  คงเกิดลาภ 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
ศศ.บ.ศิลปกรรม 
 

ศิลปะ(ทัศนศลิป์)/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพงศ์ศิริ อ่อนค า 
ครู ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

16 น.ส.วิมลรัตน์  เครือม ี
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
บธ.บ.การจัดการงานทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15ฯ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุดารัตน์ สาระ 
ครู ร.ร.บ้านยางสูง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

17 นางรัชนี  จ าปาดี 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมณี สุขเข 
ครู ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

18 นางกรกนก  อ่อนค า 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
 
 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมณี สุขเข 
ครู ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

19 น.ส.ภัคศรณัย์ ชาปู่ 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนัยนา ใยเยื่อ 
ครู ร.ร.หนองแกประชาสรรค์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

20 น.ส.ลูกหว้า แผนสมบูรณ ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเยาวภา  สมพงศ์ 
ครู ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

21 นายมนูญ แสนสิงห ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวินัย  ศรีวิเชียร 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

22 นางสิริภา  เพชรด าด ี
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพิสุทธา สีชาวนา 
ครู ร.ร.บ้านพุบอน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

23 นางวนิดา ค าด ี
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
ศศ.บ.การประถมศึกษา 
 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนัยนา ใยเยื่อ  
ครู ร.ร.บ้านหนองแกประชาสรรค์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

24 น.ส.วาสนา สืบกลดั 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน(ใกล้เคียง) ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุภาพ ชุมชื่น 
ครู ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

25 นางลัดดาวลัย์   
ก๊วยศิริกุล 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะสงั ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

26 น.ส.พิกุล ใจเอื้อย 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองจั่น 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจั่น ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายไพศาล  โพธิ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

27 นายชีวกานต์  สายนุช 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (เลาขวัญ) 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ ่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเสาร์วนี  อ่อนค า 
ครู ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

28 น.ส.มานดิา สังข์วรรณะ 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านรางพยอม 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุบอน(ใกล้เคียง) ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจงกล มัจฉา 
ครู ร.ร.หนองหวาย (เลาขวญั) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

29 น.ส.ปรียาภรณ์ ทับทิมศร ี
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15ฯ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายกริชสุขกลิ่น 
ครู ร.ร.บ้านหนองผักแว่น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

30 นายสุคนธ์ เทพเทียน 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองนกแกว้ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกหุลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเอกพงษ์ กองแกว้ 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

31 นายณัฐพล   
นิพัทธ์ธรรมกุล 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองปรือ 
ค.บ.ดนตรีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

(ลูกเสือ-เนตร
นารี)/ 

4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกหุลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพงษพ์ิทักษ ์ทุพลชัย 
ครู ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชากรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนาร)ี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

32 นางธัญญาพร   
มานะสุวรรณ ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านวังด้ง 
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังด้ง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณัฐชาจันทมัด 
ครู ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

33 น.ส.กมลทิพย์  ฟักแก้ว 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองแกใน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแกใน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพวงพยอม คชายุทธ 
ครู ร.ร.บ้านหลังเขา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

34 น.ส.สวนัฐ  สกลุธนาศร 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านน้ าคลุ้ง 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งไหม (ใกล้เคียง) ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกหุลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเอกพงษ์ กองแกว้ 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

35 น.ส.แสงสุวรรณ  ออมสิน 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สุขศึกษา/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุพิศ  อินทร์ผลเล็ก 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสุขศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

36 น.ส.รุ้งลาวัลย์   
      กิจอรุณโชค 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองรี 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์ 
ครู ร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

37 น.ส.ดวงทิพย์   
      แผนสมบูรณ ์
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเอกพงษ์ กองแกว้ 
ครู ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร)์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

38 น.ส.นภาพร  แซ่จัง 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองตาก้าย 
วท.บ.วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมศษ.ม. การบรหิาร
การศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
12 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนอื (ใกล้เคียง) ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายสวง พอ่ค้า 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

39 น.ส.สุพัชชา เช่ียวชาญ 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21ฯ 
ศศ.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
24 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 ฯ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กรรณิกา บึงแกว้  
ครู ร.ร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

40 น.ส.บุญหนุน ซาเสน 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านโป่งไหม 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งไหม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอ าคา  ดวงจันทร ์
ครู ร.ร.หมู่บ้านป่าไม ้
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

41 น.ส.สริิกรานต์   
      แก้วทิมบุตร 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองเตียน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

11 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวิไลวรรณ  เสนนอก 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

42 นายจักรกริช  บัวแก้วด ี
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
6 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณัฐชานันท์ อักษร 
ครู ร.ร.บ้านหนองนกแกว้ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสุขศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

43 น.ส.ดวงจันทร์  
     ทองดอนเกือง 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
13 ก.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กรรณิกา บึงแกว้ 
ครู ร.ร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 78 ราย 
 

ที ่
 

ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.เมตตา กัลยามงคล 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
คอ.บ. สาขาเทคโนโลย ี
การเกษตร-การผลิตพืช 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(งานเกษตร) 
26มิ.ย.2561 

1. นางสมพิศ ส าเนียงแจ่ม 
ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประวิทย ์สิงห์เรือง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคมวิทย
ฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา เกษตรกรรม 
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2 น.ส.นิติมา  
      รุจิเรขาสุวรรณ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
วท.บ. สาขาเคม ี
กศ.ม. สาขาเคม ี

วิทยาศาสตร ์
28มิ.ย.2561 

1. นายท านุ วงษ์นอ้ย 
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเรืองร าไพ กัณหา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางสมใจ พูนน าภา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
29มิ.ย.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางมนสิชา ต่างประเสริฐ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกิ่งกาญจน ์อยู่เพ็ชร์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางอุไรวรรณ มะลลิา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

(แนะแนว) 
29 มิ.ย.2561 

1. นายท านุ วงษ์นอ้ย  
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ ์
ต าแหน่ง ผอร.ร.หนองตากยา 
ตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เกษร ศรีบูรณากาญจน ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา แนะแนว 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางอรุณศรี บงกชโสภิต 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
29 มิ.ย.2561 

1. นายท านุ วงษ์น้อย  
ผอ.ร.ร.เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบรุ ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ก้านมะลิ ศรีโมรา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



124 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

6 น.ส.สถาพร พระแท่น 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนพระแท่นดงรัง
วิทยาคาร 
ศศ.บ. สาขาการจัดการ
ทั่วไป 
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
29 มิ.ย.2561 

1. นายคงคา จุลกิจวัฒน ์
ผอ.ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางมาณี ปรักมานนท ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเพ็ญจันทร์ ไชยค าวัง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นางปณิดา สายโน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
29 มิ.ย.2561 

1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ข าขจร 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 น.ส.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
ศษ.ด. สาขาการวิจยัและ
ประเมินทางการศึกษา 

คณิตศาสตร ์
29 มิ.ย.2561 

1. นายประทปี หวานชิต 
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเสาว์ณีย์ วงษ์พัฒน ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9 นางเงาแข ด้วงศรี 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
 

ภาษาไทย 
2 ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ  
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางร าเพย อนันต์ชัยลิขิต 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรรณิภา อารักษ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 นางนิตยา เศษวิกา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาเคม ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์
3 ก.ค.2561 

1. นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล 
ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวาสนา หนูขาว 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



125 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

11 
 
 
 

น.ส.ธวัลรัตน์ สีหานาจ 
ต าหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
3 ก.ค.2561 

1. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล 
ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษ ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบรุ ี
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวาสนา หนูขาว 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทรล์าดหญ้า 
กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

12 น.ส.ชุติมา ใจคลาย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 
วท.บ. สาขาเคม ี
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์
3 ก.ค.2561 

1. นายเจริญ พรหมมา 
ผอ.ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายศักดา ภุมรินทร ์
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.รม่เกล้า กาญจนบุรีวิทย
ฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางโสภี สิงห์จันทร ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

13 นายประทวน ทองโสภา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร ์
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
3 ก.ค.2561 

1. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล 
ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษ ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบรุ ี
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสุขสันต์ จตุปารสิุทธิศีล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

14 นางยอดขวัญ ธีรโชคด ี
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. สาขาการบัญชี 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

(งานธุรกิจ) 
3 ก.ค.2561 

1. นายศักดา ภุมรินทร ์
ผอ.ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.พณิกาญจน์ อรรถอนันต ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ธุรกิจ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

15 น.ส.จ าปี เอกฉันท์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ทษ.บ. สาขาพืชศาสตร์ 
(พืชไร่) 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(งานเกษตร) 
3 ก.ค.2561 

1. นายท านุ วงษ์นอ้ย  
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายศักดา ภุมรินทร์ 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายนคร เรืองศรี 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา การงานอาชีพฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

16 นางนิรมล กิตติมานิตกลุ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
กศ.บ. สาขาวิทย-์เคม ี
 

วิทยาศาสตร ์
3 ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวิรัตน์ เนียนภาค 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพรรณรัตน์ บุญมี 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

17 นางวาสนา ศรีค าอ้าย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนหนองปรือพิทยา
คม 
ค.บ. สาขาธุรกิจศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
4 ก.ค.2561 

1. นายสรศักดิ์ ไสยะหุต 
ผอ.ร.ร.หนองปรือพิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประวิทย ์สิงห์เรือง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสรายศ จันโทมา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

18 นางอรสุชา   
       ภัทรสิริวรกุล 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายหงษ์ดี ศรีเสน 
ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

19 นายบันเทิง เหมือนชู 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาดนตรีศึกษา 

ศิลปะ (ดนตรี) 
4ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายเจริญ พรหมมา 
ต าแหน่ง ผอร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุดา พืชนะ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ศิลปะ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

20 น.ส.เขมิกา เยียวยา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร ์

 
วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

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

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายธนกฤต น่วมจาด 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

21 น.ส.จิตรมนสั เนียมเนตร 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขานาฏศิลป ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

ศิลปะ (นาฏศลิป์) 
4ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรทัย ว่องแกว้ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา นาฏศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจ ารัส ผ่องกัลป ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา นาฏศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

22 นายประวตัิชัย อินทวิชัย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายประทปี หวานชิต 
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ต าแหน่ง ผอ ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกนกวรรณ อาสนสุวรรณ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์
บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

23 นายก่อกิจ ธีราโมกข ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม 
วท.บ. สาขาคณติศาสตร ์
วท.ม. สาขาวิทยาการ
คณนา 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายประทปี หวานชิต 
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ต าแหน่ง ผอ ร.ร.ทองผาภูมวิิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รัตนา เจียมบุญ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

24 นายสุวรรณ บญุศร ี
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนประชามงคล 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

คณิตศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นางอรณิชชา คชชา 
ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางผ่องเพ็ญ ค้ีสุคนธ์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

25 นายธาดาธร ประเสริฐกลุ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุรีค.บ. สาขา
ดนตรีศึกษา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

ศิลปะ (ดนตรี) 
4 ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสมพล โครพ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสุทธโิชค แกมไทย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

26 น.ส.สุทติา ชมเชย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. สาขาคหกรรม
ศาสตร ์

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

(งานบ้าน) 
4ก.ค.2561 

1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ข าขจร 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศุภวรรณ แย้มมา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา การงานอาชีพฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

27 น.ส.วชิราภรณ์ สมตน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
วท.บ. สาขาชีววิทยา
ประยุกต ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวารุณี กลอ่มจิตร ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

28 นายชัยธวัช หงษ์สุคารว ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 
4 ก.ค.2561 

1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ข าขจร 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางยุวด ีวงษ์น้อย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

29 นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. สาขาฟิสิกส ์

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวารุณี กลอ่มจิตร ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

30 น.ส.นิภาพร  
       พรพิไลสวสัดิ ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
กศ.ม. สาขาคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ผอ.ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประเสริฐ วันเย็น 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุนทรี เหมฬา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

31 น.ส.สุชาดา รักคง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ผอ.ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประเสริฐ วันเย็น 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุนทรี เหมฬา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

32 นางนทีกานต์  
      สระทองอ่อน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ผอ.ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประเสริฐ วันเย็น 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุนทรี เหมฬา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

33 นางปราณี บุญทวีบรรจง 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์  
ศศ.บ. สาขาการจัดการ
ทั่วไป 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

(งานบ้าน) 
4ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.สมใจ เชรษฐศิริ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา การงานอาชีพฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศุภวรรณ แย้มมา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา การงานอาชีพฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

34 นายสันต์ พรหมผลิน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์  
ศศ.บ. สาขาพลศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4 ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสมทรง วงศ์ระพ ี
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษสาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสกล ประกอบ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



130 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

35 น.ส.พิมพ์พิชชา  
      บุญสืบสันต ิ
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางณพิชญา เพชรพิมล 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.8 
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญ 
ต าแหน่ง ครู ร.วิสุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

36 น.ส.สมพิศ สิทธิประเสริฐ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนไทรโยคน้อย
วิทยา 
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
4ก.ค.2561 

1. นายไชยพร มะลิลา 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางณพิชญา เพชรพิมล 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.8 
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมาณี ปรักมานนท ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

37 น.ส.สิวินีย์ ประจ าถิ่น 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนไทรโยคน้อย
วิทยา 
วท.บ. สาขาฟิสิกส ์
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายไชยพร มะลิลา 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายเสรินทร์ แสวงทรัพย ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวรวิทย ์กิตติชยั 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

38 นางศิรินารถ เหลืองสด 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุร ี
ศษ.บ. สาขานาฏศิลป์
ไทยศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ (นาฏศลิป์) 
4 ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอรทัย ว่องแกว้ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา นาฏศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

39 นายสุขุม ดอกเขม็ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
4ก.ค.2561 

1. นายหงษ์ด ีศรีเสน 
ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



131 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

40 นายภัทราวุฒิ อะโน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาศลิปศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
4 ก.ค.2561 

1. นายหงษ์ด ีศรีเสน 
ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายชาญชัย คูณทา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ทัศนศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

41 นางเนาวรัตน์  
        จันทร์สวัสดิ ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
4ก.ค.2561 

1. นายหงษ์ด ีศรีเสน 
ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศิวพร คล้ายเจก๊ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

42 นางรัชนี เชื้อจันสา 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางมนสิชา ต่างประเสริฐ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมศักดิ์ เหลอืงมังกร 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

43 นางศิริอัมพร ปินตาเชื้อ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายหงษ์ด ีศรีเสน 
ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ต าแหน่ง ผอร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายจรูญ รุ่งเรือง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

44 นางพัทธิรา พุทธามิโน 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาหลักสตูร
และการสอน 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.2561 

1. น.ส.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา 
ผอ.ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางประภา ทั่วจบ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสิวพร โรจน์เจริญชัย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 



132 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

45 นางอุบลรัตน์  
       เหลืองรุ่งไพศาล 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
4ก.ค.2561 

1. น.ส.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา 
ผอ.ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเตือนใจ คงสาย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรุ้งทิพย์ ผ่องใส 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

46 นางศศลักษณ์ วัฒนา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
4 ก.ค.2561 

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

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ทษมน เอี่ยมสะอาด 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษกวทิยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

47 นางทัศน์มิรา จักภูม ิ
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
4ก.ค.2561 

1. นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล 
ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญ 
ต าแหน่ง ครู ร.วิสุทธรังษ ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

48 น.ส.สภุาวดี  
      จาวสุวรรณวงษ์ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
วท.บ. สาขาฟิสิกส ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสมศักดิ์ เหลอืงมังกร 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายธนกฤต น่วมจาด 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

49 นางพิชานันท์ 
     จันทมัด 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสวุิทยา เพชรสุวรรณ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

50 นางจรรยา กิตติชัย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนประชามงคล  
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นางอรณิชชา คชชา 
ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพชร 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

51 นายสามารถ หงษ์ทอง 
ครู/ช านาญการ 
กาญจนานุเคราะห์  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาเคม ี
วท.ม. สาขาเคมีศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายณรินทร์ ช านาญด ู
ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางเรืองร าไพ กัณหา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวาสนา หนูขาว 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

52 น.ส.รภีพร เมืองวงษ์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนประชามงคล  
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
4ก.ค.2561 

1. นางอรณิชชา คชชา 
ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิต 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

53 นายฐิติโชต ชูธัญญะ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุี  
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
 

ภาษาไทย 
4ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางร าเพย อนันต์ชัยลิขิต 
ต าแหน่ง ครู ร.กาญจนานุเคราะห ์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรรณนิภา อารักษ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

54 นางพนาไพร ศิริรตัน ์
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาเคม ี

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางโสภี สิงห์จันทร ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเรืองร าไพ กัณหา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

55 นางกมลฉัตร โล่หส์ุวรรณ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุนทรี เหมฬา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์วิทยฐานะ ครู
ช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

56 นายอัษฎาวุธ  
     ประเสริฐผล 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
4ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิต 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สมหญิง ศรีนิล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษกวทิยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

57 นายบุญเลิศ ทองหาร 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนพระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายคงคา จุลกิจวัฒน ์
ผอ.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประเสริฐ วันเย็น 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวนิดา ปรัชญรัตน 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

58 นายเกรียงไกร จันหอม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 1. นายประทีป หวานชิต 
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ต าแหน่ง ผอ ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกนกวรรณ อาสนสุวรรณ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองตากยา 
ตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

59 นายเกรียงศักดิ์  
      จันทาวาศ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. สาขาศลิปกรรม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 1. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ข าขจร 
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพีรพงศ์ ปลาสกุล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ศิลปะ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

60 นางชนิดา แย้มศิร ิ
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
กศ.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล 
ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประดษิฐ์ โพธิ์พันธุ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศิริพรรณ เรียบเจริญ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

61 นายชูชาญ จันที 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
4 ก.ค.2561 

1. นายท านุ วงษ์นอ้ย 
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุภาภรณ์ ชื่นบาล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

62 น.ส.สุพรรณา จันทร์แยม้  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนพนมทวนชนูป
ถัมภ ์
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
4ก.ค.2561 

1. นายพยนต์ ข าขจร 
ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย ์
ต าแหน่ง รอง ผอร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์ วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ก้านมะลิ ศรีโมรา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

63 น.ส.สภุาพร ศรีพุทธา 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสวุิทยา เพชรสุวรรณ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

64 นางจันทร์วดี รักษ์อาจ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าด
หญ้า กาญจนบรุ ี
ศษ.บ. สาขานาฏศิลป์
ไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

4 ก.ค.2561 

1. นายคณิต ชูลาภ 
ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางดวงฤทัย ชว่งชัย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา นาฏศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจ ารัส ผ่องกัลป ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา นาฏศิลป ์

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

65 นายอดิศร์    พงษ์พัว  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนพังตรุราษฎร์
รังสรรค์วท.บ. สาขาพล
ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาพลศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4ก.ค.2561 

1. นายยงยุทธ สงพะโยม 
ผอ.ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอนุชา รัศม ี
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

66 นางสุพรรณี วิเศษ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
4ก.ค.2561 

1. นางสมพิศ ส าเนียงแจ่ม 
ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประวิทย ์สิงห์เรือง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.หนองขาวโกวิท 
พิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางประเสริฐ เมืองอู่ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

67 นางดุจดาว นุชนุ่ม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม 
ศศ.บ. สาขาการจัดการ
ทั่วไป 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.2561 

1. นายประทปี หวานชิต  
ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน ์
ต าแหน่ง ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางส าเริง วงษ์จันทร์ดี 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

68 นายสมชาย เขยีนเสมอ  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4ก.ค.2561 

1. นายประมวล ศรีบูจันด ี
ผอ.ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประสพสุข ศรีนรสิทธิ ์
ต าแหน่ง ครู ร.กาญจนานุเคราะห ์จังหวัด
กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกฤติยา กริ่มใจ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

69 น.ส.สุนัน สุกุลธนาศร 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
ราษฏร์บ ารุง 
บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
วท.ม. สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
4ก.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์ราษฏร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร ์
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

70 น.ส.มยรุา บุญมาก 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
ราษฏร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์ราษฏร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุชาดา ชาวนาดอน 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

71 นายชูศักดิ์ ชิวปรีชา 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
ราษฏร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
4ก.ค.2561 

1. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์ราษฏร์บ ารุง 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางยุพดี ทพิย์บ ารุง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

72 น.ส.สุปราณี บทศรี 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน (แนะแนว) 

4ก.ค.2561 

1. นายท านุ วงษ์นอ้ย  
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางยุพิน จนธนเศรษฐกุล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา แนะแนว 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

73 นายธีรพงศ์ ทาต่อย 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาฟิสิกส ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
6ก.ค.2561 

1. นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล 
ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์ วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพชร 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

74 น.ส.ศิริพร ยางศิลา  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนประชามงคล 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
6ก.ค.2561 

1. นางอรณิชชา คชชา 
ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุริยะ จันทร์สนอง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางผ่องเพ็ญ ค้ีสุคนธ์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

75 น.ส.ภัทรวี ธนะฤกษ์ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนหนองรีประชา
นิมิต 
ศศ.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
10ก.ค.2561 

1. นายศุภากร เมฆขยาย 
ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ 
ต าแหน่ง รอง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ทษมน เอี่ยมสอาด 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

76 น.ส.สายธารา  
      เดชเจริญพร 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
วท.บ. สาขาชีววิทยา
ประยุกต ์
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์24
ก.ค.2561 

1. นางสมพิศ ส าเนียงแจ่ม 
ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายประวิทย ์สิงห์เรือง 
ต าแหน่ง ผอร.ร.หนองขาวโกวิท 
พิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อรพินท์ เรืองศุภนิมิต 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

77 น.ส.จอมมณี ศรเีจรญิ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนหนองรีประชา
นิมิต 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
26ก.ค.2561 

1. นายศุภากร เมฆขยาย 
ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ 
ต าแหน่ง รอง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุนทรี เหมฬา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

78 น.ส.วิชชุลดา นรด ี
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนพนมทวนพิทยา
คม 
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
31ก.ค.2561 

1. นายวีระชัย บุญอยู ่
ผอ.ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รมย์นลิญ งามข า 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 243 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 243 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
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จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 243 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

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

ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน   
243 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.26  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 43 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 9 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 10 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 18 ราย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 4 ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 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 านาญการพิเศษแล้ว  
จ านวน 43 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 9 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 นางวรรณา   
    หลบภยั 
ครู/ร.ร.บ้านหนอง
ไผ่ 

ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
22 มิ.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 88.00 89.00 88.33 

ด้านที่ 2 100 70 86.25 86.25 88.75 87.08 

2 นงส.บูรจิต 
    พานประเสริฐ 
ครู/ร.ร.วัดหนอง
เสือ 

ศษ.บ. 
(ภาษาไทย))
บธ.ม.(การ

จัดการทั่วไป) 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

21 มิ.ย..2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 90.00 88.00 89.67 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 88.75 90.00 88.75 

3 น.ส. 
กาญจน์ณภัทร 
พิรพัฒน์ชาญกิจ 
ครู/ร.ร.วัดศรี
สุวรรณาราม 

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

5 มิ.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 86.00 88.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 84.00 90.00 88.00 

4 นายวิรัตน์   
    บาลเพชร 
ครู/ช านาญการ 
บ้านดงเสลา 

ค.บ.             
(พลศึกษา) 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/ 

25 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 93.00 96.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 91.25 83.75 85.42 

5 นายเจิมสิทธิ์             
    เข้มแข็ง 
ครู/ช านาญการ 
วัดศรีอุปลาราม 

ค.บ.
(คอมพิวเตอร์

ศึกษา) 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี                  
(คอมพิวเตอร์)/ 

25 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.25 82.50 88.75 87.50 
ด้านที่ 2 100 70 91.00 87.00 89.00 89.00 

6 ว่าที่ร.ต. 
กิติโรจน์             
    อ านาจ 
คร/ูช านาญการ 
บ้านท่าเสด็จ 

ศศ.บ
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

ศษ.ม.   
(การบริหาร
การศึกษา) 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ                  

(ภาษาอังกฤษ)/ 
22 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 90.00 91.00 91.00 

7 น.ส.สุทาทิพย์             
    บุญรอด 
คร/ูช านาญการ 
บ้านท่าเสด็จ 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

ปฐมวัย 
21 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 91.00 95.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.00 90.00 90.00 90.00 

8 น.ส.ละลิตา             
   ระงับพษิ 
คร/ูช านาญการ 
เขาดินวิทยาคาร 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

ปฐมวัย 
21 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 92.00 89.00 90.67 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 88.75 85.00 88.75 

9 น.ส.อารีย์ 
   หลกัศิลา 
คร/ูช านาญการ 
เขาดินวิทยาคาร 
 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

ปฐมวัย 
21 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 89.00 90.00 89.67 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 85.00 90.00 88.34 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 10 ราย 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน 17 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 น.ส.สมฤดี  
     ยิ้มพลาย 
ครู/ร.ร.วัด
ส านักคร้อ 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
27 ก.พ. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 86.00 89.00 86.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 86.25 86.25 85.41 

2 นางชัญญานุช  
  ศรีพิมานวัฒน 
ครู/ร.ร.บ้าน
ตลาดเขตฯ 

ค.บ. 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/ 
26 มี.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 90.00 90.00 90.33 
ด้านที่ 2 100 70 75.00 80.00 75.00 76.67 

3 นางบุญน า      
     เอกจิตต์ 
ครู/ร.ร.วัด
หนองปลิง 

ค.บ. 
คหกรรรม
ศาสตร ์

คณิตศาสตร์/ 
2 เม.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 90.00 95.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.00 90.00 86.75 87.92 

4 นายศักดิ์ชาย   
      ผิวสุข 
ครู/ร.ร.บ้านทัพ
พระยา 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
9 เม.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 96.00 96.00 94.33 
ด้านที่ 2 100 70 88.00 95.00 95.00 92.66 

5 นายวิชิต   
  เพ็ชรปานกัน 
ครู/ร.ร.วัดสระ
ลงเรือ 

ค.บ. 
พลศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ 
8 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 98.00 92.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 92.50 85.00 87.08 

6 น.ส.พรพิมล 
   ตันติวรธรรม 
ครู/ร.ร.บ้านวัง
ไผ่ 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
15 มิ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 81.00 78.00 82.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 76.25 76.25 79.17 

7 นายจิรศักดิ์   
    นิยมศักดิ์ 
ครู/ร.ร.วัด
ส านักคร้อ 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร ์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
15 มิ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 93.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 92.50 81.25 87.92 

8 นางวรณิกา  
  เพ็ชรปานกัน 
ครู/ร.ร.บ้าน
ไพรงาม 

ค.บ. 
การศึกษา 
ปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
18 มิ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 72.00 76.00 78.67 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 71.25 72.50 77.08 

9 นายพงษ์ประดิษฐ ์
      พรมทองดี 
ครู/ร.ร.บ้านเขา
กรวด 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
18 มิ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 97.00 96.00 95.66 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 92.00 85.00 85.66 

10 น.ส.อุดมรัดน์    
     เบ็ญพาด 
ครู/ร.ร.บ้าน
ไพรงามงาม 

ศศ.บ. 
การบัญชี 

คณิตศาสตร์/ 
22 มิ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 75.00 77.00 79.67 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 72.50 75.00 76.25 
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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 นายพรชัย  
        สินสวัสดิ ์
ครู ร.ร.บ้านท่า
ดินแดง 

วท.บ./
คอมพิวเตอร์  
ค.บ./หลักสูตร
และการสอน   
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร/์  
2 พ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 82.00 89.00 87.00 

ด้านที่ 2 100 70 88.75 87.50 86.25 87.50 

2 นายสมบรูณ์  
            สาลี 
ครู ร.ร.บ้านซอง
กาเรีย 

ค.บ./
คอมพิวเตอร์  
ศษ.ม./บริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร/์  
11 พ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 88.00 85.00 86.66 
ด้านที่ 2 100 70 88.00 87.00 86.00 87.00 

3 นายพาริส  
    ไชยมงคล 
ครู ร.ร.บ้านกุย
แหย ่

ค.บ./คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/  
14 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 84.00 85.00 84.33 
ด้านที่ 2 100 70 71.25 74.68 71.25 72.39 

4 นางปิยฉัตร  
   ร่มโพธิ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านกุย
แหย่ 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ/  21 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 86.00 87.00 84.00 85.67 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 81.25 82.50 81.25 

5 นางรุ่งนภา  
  สังขวิภาส 
ครู ร.ร. อนุบาล
สังขละบุร ี

ค.บ./ภาษาไทย 
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/  
22 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 91.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 90.00 90.00 90.00 

6 นางเพ็ญจันทร์  
    สีมา 
ครู ร.ร.อนุ
บาลสังขละบุร ี

ค.บ.ภาษาอังกฤษ    
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/  22 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 94.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 91.00 93.00 91.33 

7 น.ส.ศิรเิพ็ญ  
   ก้อนเมฆ 
ครู ร.ร.คุรุสภา 

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/  22 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 88.00 88.00 89.33 
ด้านที่ 2 100 70 91.00 89.00 88.00 89.33 

8 นางกานติมา  
   สีนวล 
ครู ร.ร.คุรุสภา 

ศศ.บ.การ
ประถมศึกษา 

คณิตศาสตร์/22 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 89.00 88.00 89.66 
ด้านที่ 2 100 70 91.00 90.00 80.00 87.00 

9 นายสุภาพ  
   เทียนเล็ก 
ครู ร.ร.บ้านห้วย
มาลัย 

ค.บ./สังคมศึกษา สังคมศึกษา/  
22 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 82.00 81.00 80.00 81.00 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 82.50 83.75 84.17 

10 น.ส.อรพิน  
ห้วยหงษ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านห้วย
มาลัย 
 

ค.บ.ศิลปศึกษา      
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ/      22 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 86.00 85.00 85.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 90.00 93.75 91.67 

11 นางรพีพรรณ 
สุขอุดมกอบกุล 
ครู ร.ร.บ้านห้วย
มาลัย 
 
 

ค.บ./
ประถมศึกษา 
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/  
22 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 80.00 78.00 98.00 85.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 86.25 87.50 87.08 



144 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 18 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 

12 นายกฤตศิลป์  
    สังขนิธิ 
ครู ร.ร.บ้านห้วย
มาลัย 

ค.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/      
22 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 81.00 82.00 83.00 82.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 90.00 88.75 88.75 

13 น.ส.สรุีรตัน์  
  เลิศเสถยีร 
ครู ร.ร.บ้านเขา
ช้าง 

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม.หลักสูตร
การสอน 

สังคมศึกษา/      
22 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 79.00 89.00 86.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 82.50 91.25 88.75 

14 น.ส.ศิริวรรณ  
   จีนทอง 
ครู ร.ร.อนุบาล
ไทรโยค 

ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย/      25 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 80.00 81.00 91.00 84.00 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 75.00 81.25 78.33 

15 น.ส.รตันาพร  
วนาพิทักษ์กุล 
ครู ร.ร.บ้านท่า
มะเดือ่ 

ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย/      25 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 90.00 93.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 893.75 90.00 92.50 92.08 

16 น.ส.สุธาสินี  
   คัยนันท์ 
ครู ร.ร.บ้านวงัผา
ตาด 

วท.บ.
คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/      
26 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 87.00 89.00 88.67 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 82.50 80.00 82.50 

17 นางนภสร  
 พุทธรักษา 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งเรือ
โกลน 

ค.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/      26 
มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 91.00 90.00 91.67 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 91.25 93.75 93.75 

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 น.ส.ธิดา   
    ลือค าวัน 
ร.ร.บ้านล าอีซู 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
16 มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 91.00 92.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 83.75 90.00 88.75 

2 น.ส.นันท์ณิชา  
   อัฐคุณานันท์  
ร.ร.บ้านหนอง
เค็ด 

ศศ.บ.ปฐมวัย
ศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

26 มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 90.00 91.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 91.25 90.00 91.25 

3 น.ส.ศิริพร  
  สระทองหน 
ร.ร.บ้านช่องกลิ้ง
ช่องกรด 
 

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
29 มี.ค.61 

 
 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 88.75 88.75 89.16 

4 น.ส.อนงค์  
    เบ้าชาล ี
ร.ร.ชุมชนบ้าน
หลุมรัง 
 

วท.บ.เคมี 
 

วิทยาศาสตร์/ 
29 มี.ค.61 

 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 94.00 93.17 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 91.25 93.50 92.83 
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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 

5 นางมาลินี   
   ใจกล้า 
ร.ร.บ้านวังด้ง 

ค.บ.
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
22 มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 93.00 93.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 88.75 90.00 89.58 

6 นายภาคภูมิ   
   เจริญสุข 
ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 

ค.บ.สังคม
ศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
5 เม.ย. 61 

 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 90.00 89.00 89.66 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 85.00 82.50 88.33 

7 นายจงรักษ ์ 
   เหล่าลาภะ 
ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 

ค.บ.
อุตสาหกรรม

ศิลป์ 

งานเกษตร/ 
5 เม.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 89.00 89.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 85.00 82.25 86.58 

8 นายเกรียงศักดิ์  
   เมืองมนต ์
ร.ร.บ้านหนอง
ปลาไหล 

ค.บ.สังคม
ศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
19 เม.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 82.00 78.00 83.66 
ด้านที่ 2 100 70 75.00 75.00 75.00 75.00 

9 นางภาสินี  
  กลมกลอ่ม 
ร.ร.บ้านไร่เจริญ 

ค.บ.
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/ 
10 เม.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 91.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 87.50 88.75 89.18 

10 นายพงษ์ศักดิ์   
   สมภักด ี
ร.ร.อนุบาลหนองปรือ    

ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
19 มี.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 87.00 93.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 93.75 87.50 90.08 

11 นางพรพิมล        
    เหมือนริด 
ร.ร.วัดทุ่งมะสัง 
(มิตรภาพที่ 9) 

ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 

สังคมศึกษา/ 
26 ก.พ.61 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 84.00 90.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 86.25 82.08 

12 นางสิริขวัญ   
   อนุศร ี
ร.ร.บ้านกรับใหญ่    

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย/ 
28 ก.พ.61 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 98.00 98.00 97.66 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 91.25 93.75 92.08 

13 น.ส.จิตญาดา  
   ศรีปน 
ร.ร.บ้านล าอีซู    

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
27 ก.พ. 61 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 91.00 93.00 91.66 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 83.75 86.25 85.41 

14 นายวรภัทร   
    ส่องสว่าง 
ร.ร.บ้านหลังเขา 

ค.บ.
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

คอมพิวเตอร์/ 
7 มี.ค. 61 

ด้านที่ 1 100 70 80.00 82.00 75.00 79.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 75.00 80.00 80.00 

15 นายอภิชน   
   วงษ์ศรีสังข์ 
ร.ร.บ้านหนองปรือ 

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
11 พ.ค. 61 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 88.00 95.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 86.25 86.25 87.08 

16 นางจุไลรัตน์   
   ซองศิร ิ
ร.ร.วัดทุ่งมะสัง 
(มิตรภาพที่ 9) 
 

ค.บ.
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/ 
11 พ.ค.61 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 91.00 90.00 89.66 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 83.75 86.25 84.58 

17 นายสุรศักดิ์   
   ไวค านึง 
ร.ร.บ้านหนอง
ขอน 
 

ศษ.บ.
นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา 

นาฎศิลป์/ 
1 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 84.00 85.00 85.39 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 85.00 85.00 84.16 

18 น.ส.เสาวณา  
   วังเวงจิตต์ 
ร.ร.บ้านตรอก
สะเดา 
 

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย/ 
15 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 89.00 90.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 89.00 90.00 90.33 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 4 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 น.ส.อิสรีย์ น้อยมิ่ง 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ค.ม. 
สาขาการ
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาไทย 
9เม.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.75 98.75 93.75 97.08 

ด้านที่ 2 100 70 91.00 91.00 91.00 91.00 

2 น.ส.อุทัยรัตน์  
    รื่นจิตร 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรต ิ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ค.ม. 
สาขาวจิัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
11 พ.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 98.00 98.00 97.00 

ด้านที่ 2 100 70 90.00 92.50 93.75 92.08 

3 นายอุดมศักดิ ์
     นาคะพันธ ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนท่าม่วง
ราษฎร์บ ารุง 
วท.บ. สาขา
วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ 

ศษ.ม. 
สาขาการ
บริหาร

การศึกษา 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
20 มิ.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 86.00 88.00 90.00 88.00 

ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 90.00 86.66 

4 นายพิรุณ  
    ประภาจิตสุนทร
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การโรงเรียน
กาญจนา 
นุเคราะห์ 
 

ศษ.ม. 
สาขาการ
บริหาร

การศึกษา 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
22มิ.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 88.00 86.00 88.33 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 82.50 82.50 81.25 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 43 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการ
ประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
2. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 43 ราย 
3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อม

ทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.27  เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 40  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 18 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 5 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 10 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8           จ านวน 7 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 ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/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 าเนินการประเมินขั้นที่ 3 ภายในระยะเวลาที่    
ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  40 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   19 ราย 

2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   14 ราย 

2.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2               จ านวน    1 ราย 

2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน    6  ราย 
 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  มี
ผลไม่ก่อนวันที่ส 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 18 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (กรณีประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. นางอายุพร  จันทะวงศ์ 

ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ห้อง 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

47.50 
28.00 

ผ่าน/ 
15 ก.ย.2560/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 75.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (กรณีปรบัปรุงครั้งท่ี 1)  จ านวน  4  ราย 
2. นางกฤษดา  ธรรมรังษ ี

ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านจันอุย 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00 
30.00 

40.00 
25.00 

40.00 
30.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.00 65.00 70.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

3. นางกรรณิการ์  บุญญาลัย   
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 
ค.บ.(ธุรกิจศึกษาบัญชี) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

47.50 
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 74.50 74.50 72.50 

4. 
 

นางสุพัตรา  สุไตทอน  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

3926 47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

47.50 
27.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 74.50 

5. นางพรพรรณ  
      ปสังคานนท์  
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 75.50 

สายงานบริหารสถานศึกษา(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จ านวน  1 คน 
6. นายพินิจ  แสนวัง  

ต าแหน่งผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านถ้ า 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43.00            
29.00 

43.00            
27.00 

43.00            
27.00 

ผ่าน/ 
23 ก.ค.61/3 

ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 72.00 70.00 70.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา(กรณีประเมินใหม่) จ านวน 1 คน 

7 นายเสถียร  สวัสดิ์ฐิติเลิศ                  
ต าแหน่งครู/ช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านน้ าพ ุ
ค.บ.(พลศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75            
27.00 

58.75            
27.00 

58.75            
31.00 

ผ่าน/ 
13 ก.พ.61/ 
  6 พ.ย.2560 

คะแนนรวม 100 70 85.75 85.75 89.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)จ านวน 2 คน 

8 
 
 
 
 
 

นางจ าปี   วิเศษสิงห์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหม่อง
กระแทะ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
26.00 

45.00
26.00 

ผ่าน/ 
17 เม.ย.2561/ 
12 ธ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤตคม  สมจันทร ์
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดถ้ าองจุ 
ค.บ.(พลศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
26.00 

45.00
26.00 

ผ่าน/ 
30มี.ค.2561/ 
24เม.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตร ีนาฎศิลป์) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 คน 
9. น.ส.วาณ ี

        แท่นกาญจนภรณ์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดหนองเสือ 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25            
28.00 

56.252
26.00 

56.25            
26.00 

ผ่าน/ 
8มิ.ย.2561/ 

21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 84.25 82.25 82.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ก่อนประถมศึกษา) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 2 คน 
10 น.ส.กชพรรณ  นิลคง 

ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดหนองตะโก 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
30.00 

57.50            
26.00 

ผ่าน/ 
2 มี.ค.2561/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 77.50 73.50 

11 นางรุ่งฤดี  โฆษพงศา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
103 
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
30.00 

57.50            
26.00 

ผ่าน/ 
20 มี.ค.2561/ 
24ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 77.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดษิฐ์)(กรณีประเมินใหม่)  จ านวน 2 คน 
12 นางขวัญหทยั    สมรูป 

คร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านจันอุย 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.50            
26.00 

45.50            
24.00 

45.50            
27.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 71.50 84.00 72.50 

13 น.ส.วรัชยา 
       วงษ์ประเสริฐ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 
ค.บ.(วิทยาศาตร์ทั่วไป) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75            
26.00 

53.75            
26.00 

53.75                       
24.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 77.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ก่อนประถมศึกษา) (กรณีประเมินใหม่)   จ านวน 2 คน 
14 น.ส.บุปผา  หนุนภักด ี

ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50            
24.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 71.50 

15 นางจันทร์เพ็ญ            
           แคล้วภยัพาล 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

47.50            
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรณีประเมินใหม่)  จ านวน 1 คน 
16 นางติญาณ ี

         กุลขวั 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนวัดชุกพี ้
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

00.00
24.00 

00.002
22.00 

00.00
20.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 24.00 22.00 20.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) (กรณีประเมินใหม่)  จ านวน 1 คน 
17 นายทวีเดช 

       มูลศาลา 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
ค.บ. (ดนตรีศกึษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
00.00 

57.50            
00.00 

57.50            
00.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 57.50 57.50 57.50 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 5 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสขุศึกษาและพลศึกษา (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
1 นายประยูร  อินทะนาม 

ครู ร.ร.วัดหนองปลิง 
วุฒิค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50 
33.00 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

ผ่าน/ 
2 ต.ค. 60/ 
24 ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 90.50 85.50 84.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
2. นายสุพรรณ  ใจตรง 

ครูร.ร.บ้านซ่อง 
วุฒิค.บ.  
การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

46.25 
27.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่าน/ 
17 พ.ค.61/ 
22 พ.ค.58 คะแนนรวม 100 70 73.25 72.25 72.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
3 นางอิฐยา  พุทธิเอก 

ครูร.ร.บ้านตลุงใต้ 
วุฒิค.บ.การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
32.00 

47.50 
26.00 

ผ่าน/ 
19 ธ.ค. 60/ 
14 ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 73.50 79.50 73.50 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
4 นางบุญน า   

       สิมมาโคตร 
ครูร.ร.วัดเบญพาด 
วุฒิค.บ.  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่าน/ 
1 ก.พ.61/ 
12 ธ.ค.59 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

5 นางสาวรัชนิกร   
         ทองน้อย 
ครรู.ร.บ้านทัพพระยา 
วุฒิค.บ.  
การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.  
บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่าน/ 
15 พ.ค.61/ 
12 ธ.ค.59 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 
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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 
(วันอนุมัติ/วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวชิาวิทยาศาสตร์(ประเมินใหม่)  จ านวน 1  คน 
1 นางกาญจนา  ศรีสุข 

ครู ร.ร.บ้านห้วยเสือ 
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์
ทั่วไป /ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

38.75 
22.00 

38.75 
24.00 

38.75 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 60.75 62.75 63.75 

กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์  (ปรบัปรุงครั้งที่ 1)  จ านวน 2  คน 
2 นายพุฒิพงศ์  

       สังข์สวัสดิ์ 
ครู ร.ร.อนุบาลไทรโยค 
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์
ศึกษา /ศษ.ม.บริหาร
การศกึษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่าน/ 
25 ม.ค.61 
/6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

3 นางปัญญพร  ขันทะมา 
ครู ร.ร.บ้านเกริง 
กระเวีย 
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์
ศึกษาค.ม.การบริหาร
การศกึษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

50.00 
27.00 

50.00 
28.00 

50.00 
28.00 

ผ่าน/ 
9 ก.ค. 61/ 24 

ต.ค.59 คะแนนรวม 100 70 77.00 78.00 78.00 

กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย  (ประเมินใหม่)  จ านวน 2  คน 
4 นางนฤมล ใจงาม 

ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้ 
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.50 
28.00 

42.50 
25.00 

42.50 
28.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.50 67.50 70.50 
5 น.ส.วรินทร  

มีความเจริญ 
ครู ร.ร.อนุบาลไทรโยค 
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

52.50 
26.00 

52.50 
24.00 

52.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 78.50 76.50 78.50 

กลุ่มสาระวิชางานประดษิฐ์   (ประเมินใหม่)  จ านวน 1  คน 
6 นางเดือนเพ็ญ บุญใหญ ่

ครู ร.ร.บ้านพุม่วง-พุพง 
วุฒิ ค.บ.การประถมศกึษา 
ค.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

48.00 
26.00 

48.00 
26.00 

48.00 
24.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 74.00 74.00 72.00 

สายงานบริหารสถานศกึษา จ านวน 4  คน 
7 นายคชธร  คชพันธ ์

ผอ. รร.บ้านท่ามะเด่ือ 
วุฒิคบ.ดนตรีศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศกึษา 
ปร.ด.การบริหารเพื่อ
พัฒนาการศึกษา. 

ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

45.00 
22.00 

45.00 
28.00 

45.00 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 76.00 75.00 77.00 

8 นางสาวสราพร    
         เจริญสุข  
รอง ผอ. ร.ร.บ้านดินโส 
วุฒิ ค.บ.การ
ประถมศกึษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศกึษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

51.00 
22.00 

51.00 
28.00 

51.00 
27.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 2 
 
 
 
 

คะแนนรวม 100 70 73.00 79.00 78.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/

ต าแหน่ง/   วุฒิ
การศึกษา 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/วันพัฒนา) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

9 นายพูน  จิตตะเสโน 
ผอ.ร.ร.บ้านกองม่องทะ 
วุฒิ คบ.สังคมศกึษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.00 
28.00 

42.00 
28.00 

42.00 
29.00 

ผ่าน/ 
27 มี.ค. 61/ 
24 ส.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 70.00 70.00 71.00 

10 นางเกษฤทัย  ค าษร 
ผอ. ร.ร.บ้านจันเดย์ 
วุฒิ บช.บ.การ
บริหารธุรกิจ (บัญชี)   
ค.ม.การบริหาร
การศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

45.00 
24.00 

45.00 
27.00 

45.00 
29.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 69.00 72.00 74.00 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 7 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 

1. น.ส.ณิชากร ชาวท านา 
ครูร.ร.ห้วยกระเจา
พิทยาคม 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่าน/ 
8 มิ.ย.61/ 
21 ธ.ค.58 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)(ปรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวน1ราย 
2. น.ส.ธานี มังกะโรทยั 

ครูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
27.00 

57.50 
30.00 

57.50 
27.00 

ผ่าน/ 
5 มิ.ย.61/ 
21 ธ.ค.58 คะแนนรวม 100 70 84.50 87.50 84.50 

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวน 1 ราย 
3. นางนีรนารถ  

    โรจน์รัตนพล 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี 
ค.บ. พลศึกษา 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

ผ่าน/ 
23ก.พ.61/ 
21มี.ค.58 คะแนนรวม 100 70 82.25 82.25 82.25 

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย(ประเมนิใหม่) จ านวน 2 ราย 
4 น.ส.กิติพร พลศร 

ครูร.ร.วิสุทธรังษี 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.50 
24.00 

42.50 
25.00 

42.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 66.50 67.50 67.50 
5 นางสายัณห์ โพธิ์ศรีทอง 

ครูร.ร.พนมทวนชนูป
ถัมภ ์
ค.บ. ภาษาไทย 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

32.50 
24.00 

32.50 
25.00 

32.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 56.50 57.50 57.50 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
6 น.ส.กันต์ฐิตารีย์ 

       คินาสินธุ ์
ครูร.ร.ห้วยกระเจา
พิทยาคม 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.50 
25.00 

42.50 
25.00 

42.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 67.50 67.50 67.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

7 นายทวีศักดิ ์ 
      ทองดอนน้อย 
ครูร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 40 ราย ดังนี้ 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 18 ราย 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 8 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 8  ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 2  ราย 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 5 รายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ทั้ง 5 ราย 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 10 ราย ดังนี้ 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน  3 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 5  ราย 
3) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2    จ านวน 1  ราย 
4) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตาม ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    จ านวน 1 ราย 

1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                          จ านวน 7 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                      จ านวน 3 ราย 

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

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 19 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะ เวลาตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ านวน 14 ราย ปรับปรุงครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน จ านวน 1 ราย ) รวม
ทั้งสิ้น  15 ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  รวม 6 ราย โดย
มีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับท่ีมอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
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เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 40 ราย 
2. อนุมัตใิห้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 19 
ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 19 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส 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.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 40 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  19  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 19 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 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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6.28 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร  
               ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ด้าน

ผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 

 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 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  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (จาก
คณะกรรมการชุดที่ 1) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ด าเนินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ได้เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เพ่ือประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนผู้รับค า
ขอรับการประเมิน  (เอกสารลับแจกในที่ประชุม)   ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนค าขอรับการประเมิน ดังนี้ 

 
ที ่ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา จ านวนผู้ยื่นค าขอ จ านวนกรรมการ/คณะ 

1 สุขศึกษา พลศึกษา 4 6/1  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอแล้ว  

เห็นว่า 
๑. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ 

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในแต่ละ
สาขา/กลุ่มวิชา 

๒. จ านวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละคณะ
เป็นไปตามจ านวนค าขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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จึงเห็นสมควรด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระตามท่ีเสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพ้ืนที่ แทนประธานกรรมการฯ ด าเนินการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 

๓. อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ
ตามท่ีเสนอ 

๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 
2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

๓. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแจ้ง
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.29 เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการเปลี่ยน
ต าแหน่ง จ านวน 1 ราย  

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่า

ขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว17  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  เรื่อง 

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  เรื่อง  

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  และการให้ได้รับเงินเดือน 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว5733  ลงวันที่ 

27 กันยายน 2553  เรื่อง การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/621 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐนะและเลื่อนวิทยฐานะ  กรณี
เปลี่ยนต าแหน่ง 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/2754 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554  เรื่อง การให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ ในต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ราย นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กรณี
เปลี่ยนต าแหน่ง 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน  

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  

 

 
 

ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ที่ 
ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

1 นายวิฑูรย์ แก้วใหญ ่
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ร.ร.บ้านหนองกะหนาก 
วุฒิ ป.โท (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพฒันาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศกึษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60 

 
40 

39 

 
26 

53.75 

 
29.00 

53.75 

 
26.00 

53.75 

 
26.00 

ผ่าน/ 
9 ม.ค. 61/ 
22 มี.ค. 61 

คะแนนรวม 100 70 82.75 79.75 79.75 
 

ที ่
ชื่อ – สกุล/
ต าแหน่ง/ 

สถานศึกษา 
คะแนน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ชุดที่ 1 
กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

1. นายวิฑูรย์ แก้วใหญ ่
ร.ร.บ้านหนองกะหนาก 
 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 89.00 96.00 93.00 ผ่านเกณฑ ์

ด้านที่ 2 100 70 88.00 87.00 89.00 88.00 ผ่านเกณฑ ์

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ราย นายวิฑูรย์ 

แก้วใหญ่ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ทั้งนี้จะต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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           ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.๓๐ การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุม โดยไม่อนุญาต
ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบส านวนการสอบสวนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๔ เข้าชี้แจงและตอบข้อซักถาม ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนประกอบ
ข้อเท็จจริงในการพิจารณา และก่อนการพิจารณาและลงมติได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกจากห้องประชุม 
พร้อมด้วยนายอนันต์ กัลปะ กรรมการและเลขานุการ และนายอุดม  เหลืองสด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรี ด้วย เพ่ือมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลางซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพ
ร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลาง
และความไม่เป็นธรรมได ้

 

6.30  เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ลับ) 
 

6.31 เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ลับ) 
 

6.32 เรื่องการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาการร้องทุกข์  (ลับ) 
 

6.33 เรื่องร้องทุกข์   (ลับ) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

-  ไม่มี    - 
 
เลิกประชุมเวลา 17.00  น. 

 
 
 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 






















































































































































































































































































