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2. นางสาวพัฒนสรณ  แยกผิวผอง ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล  

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 4  ผูรับมอบอํานาจ 
 จากศึกษาธิการภาค 4ปฏิบัติหนาที่แทนศึกษาธิการภาค 4  

3. วาที่ รอยตรีปาพจน วิณิชยกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

4. นายวิรัช  ภัทรบูชา รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                            และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบรุี   

                                       ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                       การศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นายวรรษภณ  แสงเปา ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุร ี  
 ผูแทนองคกรวิชาชีพ 

6. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
 ผูแทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี

7. นายเฉลิมฉัตร  จันทรอินทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดกาญจนบุร ี
 ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

8. พลตรเีย่ียมชัย  บุตรดาวงษ ผูทรงคุณวุฒ ิ
9. นายอุดม  เหลืองสด ผูทรงคุณวุฒ ิ
10. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผูแทนภาคประชาชน 
11. นายอนันต  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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13. นางสาวปยนาถ สืบเนียม ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล                                  
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1. นางสาวศิริรัตน  เสือโรจน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา 

2. นายไพฑูรย  อรุณศรีประดิษฐ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                                       ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ดร.ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. นายวิเชียร  เจนตระกลูโรจน ผูทรงคุณวุฒ ิ
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3. นายวีระกิจ  เมงอําพัน ผอ.กลุมบรหิารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. นางสาวพัชรา  ฤทธ์ิเรืองรุง นิติกรชํานาญการพิเศษ  สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
5. นางชุติกานต  สามชูศร ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  สพม.เขต 8 
6. นายชาลี  สํารองทรัพย ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.กาญจนบุร ี
7. นางสาวสัทธา  สืบดา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบรุ ี
8. นายอังกูร  จินจารักษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ศธจ.กาญจนบุร ี
9. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุร ี
10. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุร ี
11. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศธจ.กาญจนบรุ ี
12. นางสาวสไบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ศธจ.กาญจนบุร ี
13. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ  ศธจ.กาญจนบรุ ี

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 

กอนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ใหตัวแทนของแตละเขต เขารวมประชุมเพื่อไดช้ีแจง
รายละเอียดขอเท็จจรงิในสวนทีเ่กี่ยวของ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสด์ิ   ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ไดกลาวเปดการประชุมและอนุญาตใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมนําเสนอขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของ  และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2561  เมื่อวันท่ี 13มิถุนายน  2561 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 5/25๖1  เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2
๕๖1 ณ หองประชุมแควนอย  ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวขอไดตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกตองขอไดโปรดรับรอง  

 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 

 

-  ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

 

4.1เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2561 และครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 13  มิถุนายน  2561  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561   และครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 13มิถุนายน  2561  ที่ดําเนินการแลว 
ดังน้ี 

4.1.1 อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม และแตงต้ังครูผูชวยใหดํารง
ตําแหนงคร ู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1จํานวน  23  ราย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  จํานวน 2 รายสพป.กาญจนบุรี 
เขต 3  จํานวน 9 รายสพป.กาญจนบุรี เขต 4  จํานวน 5 รายและสพม.8  จํานวน 7 รายสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 283/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561และแจงผูเกี่ยวของทราบแลว 

4.1.2 อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ สําหรับนายวิฑูรย แกวใหญ ในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกะหนากสพป.กาญจนบุรี เขต 
4 ในการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตําแหนงสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 295/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2561และแจงผูเกี่ยวของ
ทราบแลว 

4.1.3 อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ (ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)จํานวน  20  ราย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 6 ราย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 2 ราย สพป.กาญจนบุรี  เขต 4 จํานวน 5 ราย และสพม.8  จํานวน 7 ราย สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 293/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2561และแจงผูเกี่ยวของ
ทราบแลว 

4.1.4 อนุมัติผลการประเมินและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ (ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)จํานวน 18 ราย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 5 
ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 2 ราย สพป.กาญจนบุรี  เขต 4 จํานวน 3 ราย และสพม.8  จํานวน 8 ราย 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 304/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, ที่ 
292/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 , ที่ 309/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561และ ที่ 279/2561 ลงวันที่ 
11 มิถุนายน 2561 (มติ กศจ. ครั้งที่ 4/2561)และแจงผูเกี่ยวของทราบแลว 

4.1.5 อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2)จํานวน 15 ราย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 5 ราย สพป.
กาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 2 ราย สพป.กาญจนบุรี  เขต 4 จํานวน 7 ราย และสพม.8  จํานวน 1 ราย สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 274/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และแจงผูเกี่ยวของ
ทราบแลว 

4.1.6 อนุมัติการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ (ผลการประเมินดานที่ 3 ) จํานวน 25 ราย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 11 ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 
4 จํานวน 6 ราย และสพม.8  จํานวน 8 ราย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 
305/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, ที่ 310/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561และ ที่ 280/2561 ลงวันที่ 
11 มิถุนายน 2561(มติ กศจ. ครั้งที่ 4/2561) และแจงผูเกี่ยวของทราบแลว 
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4.1.7 อนุมัติต้ังกรรมการผูประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ

(ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ จํานวน 12 ราย สพป.กาญจนบุรี เขต 
1 จํานวน 9 ราย และสพป.กาญจนบุรี เขต 2  จํานวน 3 ราย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออก
คําสั่งคณะกรรมการประเมิน ดาน 1 และดาน2) ที่ 287/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และคําสั่งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ที่ 288/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และแจงผูเกี่ยวของทราบแลว 

4.1.8 อนุมัติแตงต้ังคณะทํางานรวบรวมและตรวจสอบขอมูลประกอบการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ย่ืนคํารองขอยายประจําป 2560 (เพิ่มเติม) ในสวนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่งที่ 313/2561 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และแจง สพท.ทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดสงขอมูลรายละเอียดของผูบริหาร
สถานศึกษาที่ย่ืนคํารองขอยายประจําป 2560 (เพิ่มเติม) พรอมทั้งสงคํารองขอยาย เอกสารประกอบการพิจารณา และ
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับยาย ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 
2561 เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

4.1.9 อนุมัติการยาย (กรณีพิเศษ)  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตามคํารอง
ขอยายของตนเอง ราย นางสาววัชราภรณ  ตรีอักษร ใหดํารงตําแหนงที่โรงเรียนสมาคมนักเรียนเการาชินีสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 
285/2561 ลงวันที่ 14มิถุนายน 2561 และแจงผูเกี่ยวของทราบแลว 

4.1.10 อนุมัติผลการประเมินและอนุมัติใหเลื่อนและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ ราย นางสาวกาญจนา โฉมงาม ใหดํารง
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ.10สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได
ดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 318/2561 ลงวันที่ 26  มิถุนายน 2561 และแจงผูเกี่ยวของทราบแลว 

4.1.11 อนุมัติยาย นายทํานุ วงษนอย ไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร กาญจนบุรี และนายประมวล ศรีบูจันดี ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคม  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่ง ที่ 284/2561 ลงวันที่ 13  มิถุนายน 2561 และแจง
ผูเกี่ยวของทราบแลว 

4.1.12 เห็นชอบแบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน 5 ปการศึกษา 
(แบบ สวฐ.)  เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตาม
หลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)ใชในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กอนสงใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการแจง สพป.กาญจนบุรี 1 - 4 และ สพม. เขต 8  ตามหนังสือสํานักงานศึกษาธิการ
กาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว 1130 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561  เพื่อแจงผูเกี่ยวของทราบแลว 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2 เรื่อง  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญั ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดอนุญาตใหบริษัทแสงเงินพัฒนาการ จํากัด จัดต้ังโรงเรียน
เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา  จํานวน 1 โรงเรียน  คือ โรงเรียนสารสาสนวิเทศทามะกา  ต้ังอยูเลขที่ 70 หมูที่ 2 
ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา จงัหวัดกาญจนบรุี เปดสอนระดับเตรียมอนุบาล  (เด็กอายุ 2 ป ข้ึนไป) ถึง                 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
(จังหวัดกาญจนบรุี มีโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญั  จํานวนทั้งสิ้น 24  โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนในระบบที่
เปดสอนระดับอาชีวศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน)       

 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3 เรื่อง  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 
 

ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดอนุญาตใหเปดโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา 
จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกวดวิชานาคาคิดส  ต้ังอยูเลขที่ 1075/78 โครงการ 168  ซิต้ีคอมเพล็กซ ตําบลทา
มวง  อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยนางสาวสุพัตรา เกลี้ยงกลม  เปนผูรับใบอนุญาต ต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน 
2561     
 

                จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

4.4 เรื่อง  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเก่ียวกับการสงเสริมและการจัดการศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี กับ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี และ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสงเสริมและการจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงไดรวมกันทําความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการสงเสริมและการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
จังหวัด  โดยมีแนวทางความรวมมือ ดังน้ี 

1. รวมนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับการนิเทศ และงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของทั้งสองหนวยงาน 
3. การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการและนันทนาการ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
4. องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีจะสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ และวัสดุเพื่อใชในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคแหงความรวมมือน้ี ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดใหองคการบริหารสวน
จังหวัดกาญจนบุรี กระทําได 

              ทั้งน้ี ขอตกลงความรวมมือฯ น้ี มีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันที่ลงนาม (ลงนามเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2561 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี) 

                         จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1เรื่องขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บานเรียนนองสมโอ” 

คําขอ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว จํานวน 1 

ครอบครัว  ราย นางประไพวรรณ  โรมิงเจอร (ผูจัดการศึกษา) อยูบานเลขที่ ๑๘๙/๑๕  ซอยวัดเขาเม็ง-อมรเมศร  ตําบล
ปากแพรก  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวใหแกบุตรใน
ปกครอง จํานวน  1 คน  ไดแก  เด็กหญิงโอลิเวีย  โรมิงเจอร  อายุ  ๘ ป ในระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่๒ – 
ช้ันประถมศึกษาปที่๖) โดยใชช่ือวา “บานเรียนนองสมโอ”  

ทั้งน้ี ครอบครัว ไดดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนตาง ๆ ตามแนวทางการดําเนินงานการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว และสงเอกสารหลักฐาน ตาง ๆ ถูกตอง ครบถวน 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 

1. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓เมษายน๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคขอ ๘ (๒) กําหนดยุทธศาสตรแนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องค เอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   มาตรา 12   ความวา “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน”                                                                                             

3. กฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ขอ 2 ความวา 
“ใหครอบครัว ซึ่งประสงคจะจัดการศึกษาย่ืนคําขออนุญาตจัดการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คําขออนุญาต
ตามวรรคหน่ึง ตองมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสํานักงานรวมกันกําหนดตามความ
มุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ” และ ขอ 3 ความ
วา “ใหสํานักงานเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาใหคณะกรรมการโดยเร็วและแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตจัด
การศึกษาแกครอบครัวที่ย่ืนคําขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาตจัดการศึกษาตาม
ขอ 2”   
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ไดรับคําขออนุญาตจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  จํานวน  ๑  ครอบครัว  คือ นางประไพวรรณ  โรมิงเจอร  (ผูจัดการศึกษา)  เลขประจําตัวประชาชน ๓-
๗๑๙๙-๐๐๐๘๗-๒๘-๑ โดยไดขอจัดการศึกษาใหกับบุตรที่อยูในปกครอง จํานวน 1  คน คือ เด็กหญิงโอลิเวีย  โรมิงเจอร  
อายุ ๘ ป เลขประจําตัวประชาชน  ๑-๒๐๙๖-๐๑๖๘๔-๕๕-๓  ในระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 – ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖) และไดจัดสงแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยใชช่ือวา “บานเรียนนองสมโอ” สถานที่จัดการ
ศึกษา  อยูบานเลขที่ ๑๘๙/๑๕ ซอยวัดเขาเม็งอมรเมศร  ตําบลปากแพรก  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ในการน้ี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  ไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาแผนและหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว เมื่อวันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕61 
และผูจัดการศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามที่คณะกรรมการฯ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา เรียบรอยแลว  ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  ไดตรวจสอบคําขออนุญาตจัด
การศึกษาแลว ครบถวน ถูกตองเปนไปตามขอ 2 ของกฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ.2547 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรา ๓๘วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แกไขเพิ่มเติม และตามมาตรา  ๓๖ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม  ในการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาทีอ่ืน่
ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สถานทีย่ื่นความประสงคและย่ืนคําขออนุญาตสามารถดําเนินการได ดังน้ี 
1. ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ย่ืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ย่ืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัวจัดการศึกษา

ตอเน่ืองจากระดับประถมศึกษา สามารถย่ืนไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ย่ืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  การพิจารณาคําขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว หรือผูจัดการศึกษาตองดําเนินการ 
ดังน้ี 

๑.นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และแจงผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแกครอบครัวที่ย่ืนคําขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ภายในสามสิบวันตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ 

๒.คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุญาต หรือไมอนุญาตจัดการศึกษาในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาไมอนุญาตใหจัดการศึกษา ตองแจงเหตุผลและแนะนํา ใหผูย่ืนคําขออนุญาตจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ไดรับคําขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

ในกรณีผูย่ืนคําขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน อาจทําหนังสือขอทบทวนมติของ กศจ. โดยใหย่ืนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตทั้งน้ีไมตัดสิทธิ
ของผูย่ืนคําขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวที่จะฟองคดีตอศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการพิจารณา(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หนา 94-95) 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแลว เห็นวาผูปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยครอบครัวใหกับบุตรในปกครองได ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ 
และกฎกรทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒ ดังกลาว จึงเห็นสมควร
พิจารณาอนุญาตใหนางประไพวรรณ  โรมิงเจอร  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวใหกับบุตรในปกครองได 
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และ 
ความเห็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุร ี

 

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 และ
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 
2561  ไดพิจารณาการขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว “บานเรียนนองสมโอ”  และเห็นชอบให     
นางประไพวรรณ  โรมิงเจอร อยูบานเลขที่ ๑๘๙/๑๕  ซอยวัดเขาเม็งอมรเมศร  ตําบลปากแพรก  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี   จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกบุตรในปกครอง  จํานวน  1 คน ไดแก  เด็กหญิงโอลิเวีย  โรมิงเจอร  
อายุ  ๘ ป  ในระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖)  โดยใชช่ือวา “บานเรียนนองสมโอ”
และใหนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุญาตตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

โดยครอบครัว “บานเรียนนองสมโอ”  โดยผานการกลั่นกรองของ คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี และความเห็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุรี แลว ตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม ประการใด 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว “บานเรียนนองสมโอ”ตามเสนอ 
 

5.2เรื่องขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บานเรียนรอบรู” 

คําขอ 

ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  1  ครอบครัว  
ราย นายอํานวย  พัฒนมาศ (ผูจัดการศึกษา) “บานเรียนรอบรู” เน่ืองจากทางครอบครัวตองการใหบุตรไดใช
ชีวิตประจําวันรวมกับผูอื่น มีเพื่อน มีสังคม และสนุกสนานใหเหมาะสมตามวัย และไดนําเด็กชายศุภณัฐ พัฒนมาศ เขา
เรียนในระบบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่โรงเรียนบานโคราช  ตําบลรางหวาย   อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ แลว 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

1. กฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547  
           ขอ ๔ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวา ครอบครัวที่ไดรับอนุญาตจัดการศึกษาใด ไมจัดการศึกษาตาม

แผนการจัดการศึกษาตามขอ ๒(๗) ใหสํานักงานแนะนําใหครอบครัวน้ันปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด หากครอบครัวดังกลาว ไมดําเนินการตามคําแนะนํา ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให
ครอบครัวน้ันเลิกจัดการศึกษา  

           ขอ ๘ การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวอาจมีไดในกรณีดังตอไปน้ี  
(1) สํานักงานมีคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาตามคําขอของครอบครัว 
(2)คณะกรรมการมีมติใหเลิกจัดการศึกษาตามขอ ๔ 
 

2. แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว  
กระทรวงศึกษาธิการ  หนา ๕๒ ขอ ๖ การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถดําเนินการได 2 

กรณี ดังน้ี 
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             กรณีที่ ๑ ครอบครัวหรือผูจัดการศึกษามีความประสงคจะขอเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวให
ทําหนังสือย่ืนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุญาต แลวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคําสั่งอนุญาตใหเลิกจัดการศึกษา ตามคําขอของครอบครัวหร ือ
ผูจัดการศึกษา 

            กรณีที่ ๒ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกรณีที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวา ครอบครัวหรือผูจัดการศึกษาที่ไดรับอนุญาตจัดการศึกษา ไมจัดการศึกษาตาม
แผนการจัดการศึกษาตามที่ไดรับอนุญาต และไมปรับปรุงการจัดการศึกษาตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนะนํา 

   3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แกไขเพิ่มเติม และตาม
มาตรา  ๓๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หนา  96-97) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ไดรับคําขอเลิกจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ครอบครัว “บานเรียนรอบรู” จํานวน  ๑  ครอบครัว  คือ นายอวยพร  พัฒนมาศ  (ผูจัดการศึกษา)  เลขประจําตัว
ประชาชน ๓-๗๑๐๖-๐๐๐๒๒-๙๘-๔ โดยไดขอเลิกจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว “บานเรียนรอบรู” ใหกับบุตร
ในปกครอง คือ เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนมาส  อายุ ๙ ป ๘ เดือน เลขประจําตัวประชาชน ๑-๗๑๙๙-๐๐๗๙๗-๔๙-๕  ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ถึง ช้ันประถมศึกษาปที่ 6) ณ บานเลขที่ ๑๓๗ หมู ๑๗ ตําบลรางหวาย  
อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  เน่ืองจากทางครอบครัวตองการใหบุตรไดใชชีวิตประจําวันรวมกับผูอื่น มีเพื่อน มี
สังคม และสนุกสนานใหเหมาะสมตามวัย และไดนําเด็กชายศุภณัฐ พัฒนมาศ เขาเรียนในระบบการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ที่โรงเรียนบานโคราช ตําบลรางหวาย  อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  ๓              
ปการศึกษา ๒๕๖๑ แลว 
 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และ 
ความเห็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุร ี

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 และ
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 
2561  ไดพิจารณาการขอเลิกจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว “บานเรียนรอบรู” และเห็นชอบใหนายอํานวย  
พัฒนมาศ (ผูจัดการศึกษา) “บานเรียนรอบรู” เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกับบุตรในปกครอง คือ เด็กชายศุภณัฐ  
พัฒนมาส  ไดตามที่เสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุญาตตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเลิกจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานโดยครอบครัว “บานเรียนรอบรู”โดยผานการกลั่นกรองของ คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี และความเห็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุรี แลว ตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม ประการใด 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอเลกิจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว “บานเรียนรอบรู”ตามทีเ่สนอ 
 
 
 



10 
 

5.3  เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 1 โรงเรียน 

คําขอ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 1 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบานวังเย็น ตําบลวังเย็น 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยเอกสารสําคัญของทางราชการทุกประเภท อาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ
ใหโอนไปอยูในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรยีนบานหนองกลางพงตําบลวังเย็น  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550” 
หมวดที่ 3 การเลิกสถานศึกษาขอ 11 ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาน้ันมี
ลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
 (1) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
 (2) จํานวนนักเรียนลดลง จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได 

2. แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
 (1) ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง นักเรียนและชุมชน 
แลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 (2) ใหสถานศึกษา แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนทราบลวงหนา ไมนอยกวาหน่ึงปกอนวันเปดภาคเรียนแรก
ของปการศึกษาถัดไป 
 (3) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี 
รวมถึงการดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูของสถานศึกษา 
(4) บรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ใหโอนไปอยูในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอื่น
ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
 (5) การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
 (6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหน่ึงช้ันเรียน เริ่มต้ังแตช้ันตนของสถานศึกษา เวนแตมีเหตุผลความ
จําเปนเปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหน่ึงช้ันเรียน หรืออาจเลิกพรอมกันทุกช้ัน 
 (7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะตองจัดใหนักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกไดเขาเรียนทุกคน 
 ขอ 12 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดต้ัง รวม และเลิกสถานศึกษาใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อทราบและใหการสนับสนุน 
 ขอ 13 ในกรณีที่มีความจําเปนที่ไมอาจมีหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบน้ีมาใชกับการจัดต้ัง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาได ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนําเสนอขอความเห็นขอบคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 

โรงเรียนบานวังเย็น ต้ังอยูหมูที่ 3  ตําบลวังเย็น  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2494 จนถึงปจจุบัน (ป พ.ศ. 
2561) เปนเวลา 67 ปมีเน้ือที่  12 ไร(เปนที่ราชพัสดุ)  จัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลปที่ 1 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  ไมมผีูบริหารโรงเรียน (นายองคการ  สิริชุมแสง  รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานวังเย็น)  มีครู  2  
คน  มีนักเรียน  18  คนปจจุบันไปเรียนที่โรงเรียนบานหนองกลางพง ตําบลวังเย็น อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ขอมูลอาคารสถานท่ี มีอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังน้ี 
  2.1 อาคารเรียน จํานวน 1 หลัง แบบ ป. 1 จ 017 สรางเสร็จป พ.ศ. 2518 วัสดุที่ใชกอสราง ครึ่งตึก
ครึ่งไม สภาพใชงานไดเฉพาะช้ันลาง 
  2.2 อาคารอเนกประสงค จํานวน 1 หลัง แบบสามัญ 312 รวมพื้นที่ในอาคาร 60 ตารางเมตร วัสดุ
สวนใหญที่ใชกอสราง ปูนและไม สภาพพรอมใชงาน สรางเสร็จป พ.ศ. 2524 
  2.3 สวมแบบสรางเอง จํานวน 1 หลัง 7 ที่ วัสดุสวนใหญที่ใชกอสราง ปูน สภาพ พรอมใช สรางเสร็จป 
พ.ศ. 2545 
  2.4 บานพักครู แบบ กรมสามัญ จํานวน 1 หลัง 2 หอง วัสดุสวนใหญที่ใชกอสรางเปนไม สภาพทรุด
โทรมใชงานไมได สรางเสร็จป พ.ศ. 2518 
  2.5 อื่น ๆ  
   1) เสาธงชาติ แบบ – ลักษณะรูปทรง 8 เหลี่ยม พื้นที่ใชสอย 14 ตารางเมตร วัสดุสวนใหญที่
ใช เสาเหล็กและคอนกรีต สภาพพรอมใชงาน สรางเสร็จป พ.ศ. 2518 
   2) สนามวอลเลยบอล แบบ สปข. ขนาด 286 ตารางเมตร วัสดุสวนใหญคอนกรีต สภาพ
พรอมใชงาน สรางเสร็จป พ.ศ. 2536 
   3) เวทีลอย แบบ – ลักษณะรูปทรงคอนกรีตยกพื้น พื้นที่ 50 ตารางเมตร วัสดุสวนใหญที่ใช 
ปูน สภาพพรอมใชงาน สรางเสร็จป พ.ศ. 2542 
    4) รั้วคอนกรีตพรอมปายช่ือโรงเรียน แบบ ถาวร ขนาด 90 ตารางเมตร วัสดุสวนใหญที่ใช 
ปูน สภาพพรอมใชงาน สรางเสร็จป พ.ศ. 2534 

                          โรงเรียนบานวังเย็น โดยนายองคการ สิริชุมแสง รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน            
บานวังเย็น ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังเย็นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2561 ณ หองประชุมโรงเรียนบานหนองกลางพง โดยมีผูปกครองและชุมชนเขารวมประชุม จํานวน  23 คน ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบใหเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังเย็น  จํานวน  23 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีเหตุผลดังน้ี 
        1. เพื่อลดขอจํากัดการมีครสูอนไมครบช้ัน 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของครูใหสอดคลองกบัการปฏิรปูการศึกษา 
3. ไมมีผูบริหารโรงเรียน 

  ในการน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการสํารวจและกลั่นกรองขอมูลโรงเรียนประกอบการพิจารณาเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังเย็น 
ตําบลวังเย็น อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ที่ 187/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และคณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่ง 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และมีความเห็นวาสมควรประกาศเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังเย็น ตําบล
วังเย็น อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หนา  98-102) 
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การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแลวเพื่อใหโรงเรียนบานวังเย็นสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพ และมีครูสอนครบช้ันเรียน จึงเห็นสมควรประกาศเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังเย็น 
ตําบลวังเย็น อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรีโดยเอกสารสําคัญของทางราชการทุกประเภท อาคารสถานที่  
และวัสดุ ครุภัณฑใหโอนไปอยูในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบานหนองกลางพง ตําบลวังเย็น  อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

ทั้งน้ี ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดําเนินการตาม ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 การเลิกสถานศึกษา 
ขอ 13 

 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และ 
ความเห็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุร ี

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 และ
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 
2561  ไดพิจารณาการเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
จํานวน 1 โรงเรียน และเห็นชอบในการประกาศเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบานวังเย็น ตําบลวังเย็น อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   โดยเอกสารสําคัญของ
ทางราชการทุกประเภท อาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑใหโอนไปอยูในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบานหนอง
กลางพง ตําบลวังเย็น  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และใหนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ทั้งน้ี  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดําเนินการตาม ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 การเลิกสถานศึกษา  
ขอ 13 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาใหความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 1 โรงเรียนโดยผานการกลั่นกรองของ 
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และความเห็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุร ีแลว ตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม ประการใด 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
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5.4 เรื่อง  การขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูมิ 
คําขอ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอ
ทองผาภูมิ และขอให กศจ.กาญจนบุรี  ใหขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผา
ภูมิเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ดวยสภาพภูมิประเทศ  ในอําเภอทองผาภูมิ  อําเภอสังขละบุรี และอําเภอไทรโยค อยูในเขตพื้นที่
หางไกล  โดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส  มีพื้นที่อยูในถ่ินทุรกันดาร มีปญหาความเปนอยู และโอกาสที่ไดรับการศึกษา การ
กาวทันเทคโนโลยี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของ
เด็กไทย   

จึงขอความเห็นชอบในการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสในการเรียนและสามารถสรางงาน สรางอาชีพเพื่อการมีงานทําในทองถ่ิน และ
จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน “ขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูมิ”และไดเสนอประกาศ
จังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูม ิดังน้ี 

1.ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
     พลเอกไพบลูย คุมฉายา               องคมนตร ี  

2.ผูประสานงาน 
  นายไพรัช  กรบงกชมาศ               นิเทศอาสา 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

3.คณะกรรมการดําเนินงาน 
     3.1 ผูวาราชการจงัหวัดกาญจนบุร ี    ประธานกรรมการ 
     3.2 รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุร ี    รองประธานกรรมการ 
           ที่กํากับดูแลสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี

   3.3 ปลัดจังหวัดกาญจนบรุ ี     รองประธานกรรมการ 
   3.4 นายอําเภอทองผาภูม ิ     กรรมการ 

     3.5 หลวงพอสอน รกัขิโต     กรรมการ 
         เจาอาวาสวัดจวบจันทรวนาราม     

     3.6 นายเฉลิมฉัตร จันทรอินทร     กรรมการ  
         ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบรุ ี    

     3.7 นายปญญา วุฒิประจกัษ     กรรมการ 
           ประธานสภาหอการคาจงัหวัดกาญจนบรุ ี    
     3.8  นายณรงคเดช รัตนานนทเสถียร    กรรมการ 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
     3.9  ผศ.ธัชวีร ลีละวัฒน     กรรมการ 

          รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
          วิทยาเขตกาญจนบุร ี    

     3.10 รศ.เสถียร ธัญญศรรีัตน     กรรมการ 
           รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน  
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               3.11 นายเทียบ เอื้อกจิ     กรรมการ 
   หัวหนาศูนยการเรียนกาญจนบุรสีถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
     3.12 นายเจษฎา วงษออน     กรรมการ  
    ประธานสภาคณาจารยสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน    
     3.13 นายภูวเดช อินทรพรหม     กรรมการ  
             ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุ ี  
     3.14 นายณรงค ศรีละมลุ     กรรมการ  
              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสตูล ปฏิบัติราชการ 

 ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

     3.15 นายสนธิ ภูละมุล     กรรมการ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุร ี

     3.16 นายจักริน จิตผองแท     กรรมการ 
หัวหนาแผนกชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี   

     3.17 นายประยูร สุธาบูรณ     กรรมการ 
   ผูอํานวยการโรงเรียนทามวงราษฎรบํารงุ 
     3.18 นายประทีป หวานชิต     กรรมการ  
   ผูอํานวยการโรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
     3.19 นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน    กรรมการ 

ผูอํานวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
     3.20 นายณรงค ศิริเมือง     กรรมการ 
   ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปยะมหาราชรมณียเขต 
    จังหวัดกาญจนบรุ ี  

3.21 นายไชยพร มะลิลา     กรรมการ 
ผูอํานวยการโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา 

3.22 นายศักด์ิดา ภุมรินทร     กรรมการ 
ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุร ี

     3.23 ผูอํานวยการอุดมสิทธิศึกษา    กรรมการ 
     3.24นายพีรฉัตร นอยเคียง     กรรมการ 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยมาลัย 
     3.25 นายศุภกร เมฆขยาย     กรรมการ 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม 
     3.26นายประเทศ บุญยงค     กรรมการ 
    นายกเทศมนตรตํีาบลทองผาภูม ิ    
     3.27 นายจินดา โพธ์ิทอง     กรรมการ 

ที่ปรกึษาสหกรณสวนยางทองผาภูมจิํากัด 
     3.28 นายสุชิน นันทอาณาเขต     กรรมการ 
    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุร ี   
     3.29 นายอนันต กัลปะ     กรรมการและเลขานุการ 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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     3.30 นายโอภาส ตนทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
     3.31 นายชาลี สํารองทรัพย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี  

   3.32 นางรุงอรุณ หัสชู     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ศึกษานิเทศก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี  

     3.33 นางสาวสัทธา สืบดา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ศึกษานิเทศก สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุ ี

 

มีหนาท่ี ติดตอ ประสานงาน ขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูมิ เพื่อพัฒนาสงเสริมใหนักเรียน     

           นักศึกษาไดมีโอกาสในการเรียนและสามารถประกอบอาชีพได 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดพิจารณาแลว  เห็นชอบใหนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรี  เพื่อ
พิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูม ิเพิ่มเติม 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะพิจารณาเห็นชอบการขับเคลื่อนการจัดต้ัง

สถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูม ิและใหขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทอง
ผาภูมเิพิ่มเติม  ตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ หรือไม ประการใด 

 

มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอทองผาภูม ิ
2. มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี จัดทําหนังสือเชิญ พลเอกไพบูลย คุมฉายา  องคมนตรี  

เปนทีป่รกึษากิตติมศักด์ิในคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา (อําเภอทองผาภูมิ) 
3. เห็นชอบใหเพิม่รายช่ือคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา (อําเภอทองผาภูมิ)ใน

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษา (อําเภอทองผาภูม)ิ ดังน้ี 
3.1 รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบรุี ที่กํากับดูแลสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
3.2 นายอําเภอไทรโยค  
3.3 นายอําเภอสังขละบุร ี
3.4 นายอุดม  เหลืองสด 
3.5 นายนันทพล  พงษสรอย 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

6.1เรื่อง   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ประจําป 2560 (เพ่ิมเติม) 

คําขอ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทีย่ื่นคํารองขอยายประจําป 2560 (เพิ่มเติม) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เรื่อง การแกไขหลักเกณฑ

และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแกไข
หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรปู
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13) 
 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี) ไดประกาศรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา ประจําป 2560 (เพิ่มเติม) โดยมีตําแหนงวางรวมทั้งสิ้น 98 อัตราแบงเปน ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 25 อัตรา ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 73 อัตรา ดังตอไปน้ี 

 

ที่ สพท. 
ตําแหนงวาง 

หมายเหตุ 
รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8 21  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 9 16  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - 16  
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 6 17  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุร)ี 2 3  

รวม 25 73  
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2. มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไดย่ืนคํารองขอยายตามประกาศ
ตําแหนงวางประจําป 2560 (เพิ่มเติม) และผูบริหารสถานศึกษาที่ย่ืนคํารองขอยายไวเดิมประจําป 2560 รวมทั้งสิ้น 
จํานวน17ราย ดังน้ี 
 
ที่ 

 
สพท. 

ตําแหนง  
หมายเหต ุรอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา 

ผูขอยาย 
ในเขต 

ผูขอยาย
ตางเขต 

รวม ผูขอยาย 
ในเขต 

ผูขอยาย
ตางเขต 

รวม 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - - - 1 - 1  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - - - 1 - 1  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - - - - - - ไมมีผูขอยายมา 

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - - - 1 - 1  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุร)ี    4 10 14  

รวมทั้งส้ิน จํานวน   17  

 
3.คณะทํางานรวบรวมและตรวจสอบขอมูลประกอบการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ันพื้นฐาน ประจําป 2560 (เพิ่มเติม) ตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ 313/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 และคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี ที่ 328/2561 สั่ง 
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาและคุณสมบัติของผูที่ย่ืนคํารองขอ
ยายทั้ง 17 ราย ตามองคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา (องคประกอบที่ 3 - 8)เพื่อนําไปเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา  

ในการน้ี คณะทํางานไดรายงานผลการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาและคุณสมบัติของผูที่ย่ืนคํา
รองขอยายทั้ง 17 ราย เรียบรอยแลว ปรากฏวามีผูที่ขาดคุณสมบัติในการขอยายรวมทั้งสิ้น จํานวน6 ราย โดยไมเปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560หลักเกณฑ ขอ 1. คุณสมบัติผูขอ
ยาย “1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาและไดปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวใน
สถานศึกษาปจจุบันติดตอกันไมนอยกวา 24 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปที่ย่ืนคํารองขอยาย” ซึ่งมีผูที่มีคุณสมบัติขอ
ยายไดตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 11 ราย สรุปไดดังน้ี 

 
 
ที่ 

 
สพท. 

จํานวนผูย่ืนคํารองขอยาย  
หมายเหต ุตําแหนง ผอ.สถานศึกษา 

จํานวนผูขอยาย              
มาดาํรงตําแหนง 

ขาดคุณสมบัต ิ               
ขอยาย 

มีคุณสมบัติ                   
ขอยาย 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1 1 -  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1 - 1  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - - - ไมมีผูขอยายมาดาํรงตาํแหนง 

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1 - 1  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุร)ี 14 5 9  

คงเหลือผูมีคณุสมบัติขอยาย 11  

 
4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ังและการ

ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดดําเนินการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 11 ราย ตาม
องคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา 8 องคประกอบเรียบรอยแลว(รายละเอียดดังเอกสารลับ) 
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5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไดกําหนดการ
พิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา(รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 4 หนา 103-106)โดยใหดําเนินการดังน้ี 

    1) กรณีการยายผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
        ใหพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดวยกัน ภายใน

จังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพรอมกันกอน 
    2) กรณีการยายผูบริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
        ใหพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดวยกัน ภายใน

จังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพรอมกันกอน 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแลวเห็นวาคณะทํางานรวบรวมและตรวจสอบขอมูล

ประกอบการยายผูบริหารสถานศึกษา ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอยายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดแลว และผูที่มีคุณสมบัติขอยายไดผานการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ตามองคประกอบที่ 1 
- 8 จากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง และการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียบรอยแลว  จึงเห็นสมควรอนุมัติการยายผูบริหารสถานศึกษา ตามผลการ
กลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมือ่วันที่ 2 กรกฎาคม 
2561 ไดกลั่นกรองการยายผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณสมบัติย่ืนคํา
รองขอยายประจําป 2560 (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้นจํานวน 11 ราย ปรากฏวามีผูไดรบัการพิจารณาใหยายไปดํารงตําแหนง
วาง 6 ราย ดังน้ี 
 

 

ท่ี 

 

ชื่อ – สกุล 

 

ตําแหนง/สังกัดเดิม 

ผลการพิจารณากลั่นกรอง                              
ใหยายไปดํารงตําแหนงใหม 

ตําแหนง สังกัด 

1 นางยุกฟา  พวงธรรม ผอ.ร.ร.ลุมโปงเสี้ยว                            
/สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ผอ.ร.ร.ประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

2 นางสาวมาลี  

เกิดผลหลาก 

ผอ.ร.ร.บานนํ้าคลุง          
/สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ผอ.ร.ร.บานหนองแกใน สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

3 นายเจรญิ  พรหมมา ผอ.ร.ร.ทามะกาปุญสิริวิทยา 
/สพป.เขต 8 

ผอ.ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา สพม.เขต 8 

4 นายศุภากร  เมฆขยาย ผอ.ร.ร.วัดวังกวิเวการาม                           

/สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต สพม.เขต 8 

5 น.ส.มนัสนันท   

ทองศรมีัณฑนา                    

ผอ.ร.ร.บานพเุลียบ                                         
/สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

ผอ.ร.ร.ทาเรือพทิยาคม สพม.เขต 8 

6 นายจํานง  ภักดี ผอ.ร.ร.บานหนองหวา                       
/สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ผอ.ร.ร.ทามะกาปุญสิริวิทยา สพม.เขต 8 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ยายผูบริหารสถานศึกษา ประจําป 2560 (เพิ่มเติม) ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตามผลการกลั่นกรอง

ยายของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น จํานวน 6 ราย  
2. ขออนุมัติเปนหลักการ ดังน้ี 

  2.1 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี) นําตําแหนงวางที่เหลือจากการยายประจําป 2560 
(เพิ่มเติม) เพื่อประกาศตําแหนงวางรับยายผูบริหารสถานศึกษา ประจําป 2561โดยใหย่ืนคํารองขอยายระหวางวันที่ 1 - 
15 สิงหาคม 2561 ทั้งน้ี ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผูย่ืนคํารองขอยายใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด กอนสงขอมูลคํารองขอยายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการตอไป 

 2.2 ใหนําตําแหนงวางจากการเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 และตําแหนงวางจากกรณี
อื่นๆ ใชพิจารณารับยายผูบริหารสถานศึกษา ประจําป 2561 ตามขอ 2 ของ ช.วิธีการยายกรณีปกติ  ภายในวันที่ 25 
ตุลาคม ของปเดียวกันเพื่อใหมีความสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะใหผูบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติ
หนาที่ในสถานศึกษาที่จะมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางจากการเกษียณอายุราชการ ไดทันกอนเปดภาคเรียนที่ 2 
(วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปเดียวกัน) 

3. ขออนุมัติกําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนงวางที่จะใชรับยายและที่จะใชบรรจุและแตงต้ังจากบัญชีผู
ไดรับคัดเลือกใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน๑ตําแหนงเวนแตไมมีผูไดรับคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุและแตงต้ังหรือไมมี
ผูขอยายลงตําแหนงวางใหพิจารณาใชตําแหนงวางไดตามความเหมาะสม 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.2  เรื่องการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 

คําขอ 
1.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคล  เขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 จํานวน 25  กลุมวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอก จํานวน 113 ตําแหนง ดังน้ี 
  (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน  21  ตําแหนง 
  (2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน  11  ตําแหนง 
  (3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน  23  ตําแหนง 
  (4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จํานวน  12  ตําแหนง 
  (5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จํานวน  46  ตําแหนง 
 

ท่ี กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร จํานวน(อัตรา) 

1 กลุมวิชาเอกภาษาไทย 24 
2 กลุมวิชาเอกภาษาอังกฤษ 18 
3 กลุมวิชาเอกภาษาจีน  2 
4 กลุมวิชาเอกภาษาญี่ปุน 1 
5 กลุมวิชาเอกภาษาฝร่ังเศส 1 
6 กลุมวิชาเอกภาษาพมา 1 
7 กลุมวิชาเอกคณิตศาสตร  16 
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ท่ี กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร จํานวน(อัตรา) 

8 กลุมวิชาเอกสังคมศึกษา  1 
9 กลุมวิชาเอกพลศึกษา 6 

10 กลุมวิชาเอกศิลปศึกษา 1 
11 กลุมวิชาเอกเกษตรศาสตร 2 
12 กลุมวิชาเอกนาฏศิลป  2 
13 กลุมวิชาเอกดนตรีไทย 1 
14 กลุมวิชาเอกดนตรีศึกษา 3 
15 กลุมวิชาเอกดนตรีสากล 3 
16 กลุมวิชาเอกคหกรรมศาสตร 1 
17 กลุมวิชาเอกคอมพิวเตอร 3 
18 กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 
19 กลุมวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 14 
20 กลุมวิชาเอกประถมศึกษา 3 
21 กลุมวิชาเอกแนะแนว 3 
22 กลุมวิชาเอกบรรณารักษ 3 
23 กลุมวิชาเอกชีววิทยา 1 
24 กลุมวิชาเอกฟสิกส 1 
25 กลุมวิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป 1 

รวม 113 

2. ปฏิทินกําหนดวันและเวลาการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

 

1. ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ภายในวันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

2. รับสมัครสอบแขงขัน วันพุธท่ี 18 กรกฎาคม – วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561(
ไมเวนวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ ภายในวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

4. สอบขอเขยีน  
ภาค ก  ความรอบรู ความสามารถท่ัวไป และความรูความ
เขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณของ
ความเปนครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

 
วันเสารท่ี 18 สิงหาคม 2561 
 
 

วันอาทิตยท่ี 19   สงิหาคม   2561 

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ (ภาค ค) วันจันทรท่ี 27 สิงหาคม 2561 

6. สอบสัมภาษณ 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ 

 

วันเสารท่ี 1 กันยายน 2561เปนตนไป 

7. ประกาศผลการสอบแขงขัน วันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยายน 2561 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

1. มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติมให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาใดมีความพรอมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ให อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามอบใหหนวยงานการศึกษาน้ันเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน 
  หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการสอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑตัดสิน
การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายช่ือผูสอบแขงขันไดในบัญชีหน่ึงไปข้ึนบัญชี  เปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น และ
การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

2. มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม ภายใตบังคับมาตรา 45 วรรคหน่ึง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 
และมาตรา 67 การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงต้ัง (4) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษาใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา 

3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3388 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2561 เรื่อง กําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561 

4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง  การปรับปรุง
มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548เรื่อง การปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ 1 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงครู ที่วางอยูเปน
ตําแหนงครูผูชวย เพื่อใชบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/281 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง   การกําหนด
ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจําเปนตอการจัด การเรียนการสอน เพื่อใช
ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561   

8. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ 8 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาใชบังคับ 
  ให ก.ค.ศ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ต้ังตามมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สวนราชการหรือหนวยงานการศึกษา เปน
ผูดําเนินการตามวรรคสองก็ไดหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน วิธีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการสอบแขงขันเกณฑ            
การตัดสิน การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายช่ือผูสอบแขงขันไดในบัญชีหน่ึงไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชี
อื่น การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
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เงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

9. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 8 (1) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และขอ 13 การ
บรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใหศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ 
กศจ. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560ขอ 6 การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามขอ 
13 ของคําสั่ งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 รวมถึงการยาย เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
กอนที่จะเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (1) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง และการยาย ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อใชประกอบการบรรจุ แตงต้ัง และการยาย 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตําแหนง 
 (2) ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เปนคณะทํางานรวมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายละเอียด และนําเสนอการบรรจุ แตงต้ัง 
และยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตําแหนง กอนเสนอ อกศจ. พิจารณาใหความเห็นตอ กศจ. 
เพื่อพจิารณาอนุมัติตามลําดับ 
  (3) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ัง และยาย ตามมติ กศจ. แลว ใหแจงสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป  

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) สรุปขอมูลตําแหนงวางและตามความตองการวิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อนํา
ตําแหนงวางมาดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 รวม 25 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จํานวน 113 ตําแหนง ดังน้ี 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ที่ โรงเรียน/อําเภอ ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความตองการ

วิชาเอก 
หมายเหตุ 

อันดับ ขั้น 
1 อนุบาลกาญจนบุรี 

อ.เมืองกาญจนบุรี 
ครูผูชวย 1609 

(0004046) 
คศ.3 48,540 พลศึกษา 

 
 

2 อนุบาลกาญจนบุรี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 1330 
(0004039) 

คศ.3 48,540 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

3 
 

อนุบาลกาญจนบุรี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 4945 
(0004061) 

คศ.3 58,390 การศึกษา
ปฐมวัย 

 



23 
 

ที่ โรงเรียน/อําเภอ ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความตองการ

วิชาเอก 
หมายเหตุ 

อันดับ ขั้น 
4 
 

บานทาทุม 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 585 
(0004337) 

คศ.3 48,540 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

5 วัดบานเกา 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 763 
(0004365) 

คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ 
 

 

6 วัดหนองเสือ 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 1468 
(0004849) 

คศ.3 49,420 คณิตศาสตร 
 

 

7 วัดหนองเสือ 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 769 
(0005171) 

คศ.4 62,100 ภาษาอังกฤษ 
 

 

8 วัดวังศาลา 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 1871 
(0004365) 

คศ.4 63,810 การศึกษา
ปฐมวัย 

 

9 วัดศรีโลหะราษฎรบํารุง 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 3253 
(0005030) 

คศ.3 57,500 ภาษาไทย 
 

 

10 วัดหนองตะโก 
อ.ทามวง 

ครู 1428 
(0004766) 

คศ.1 
 

31,190 
 

คณิตศาสตร 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

11 บานหนองเปด 
อ.ทามวง 

ครู 1737 
(0004944) 

คศ.2 
 

26,980 
 

ภาษาไทย 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

12 บานหนองเปด 
อ.ทามวง 

ครู 1739 
(0004946) 

คศ.3 
 

41,580 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

13 บานหนองไผ 
อ.ดานมะขามเตี้ย 

ครู 844 
(0005111) 

คศ.3 
 

52,060 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

14 บานหนองหญาปลอง 
อ.ดานมะขามเตี้ย 

ครูผูชวย 173 
(0005263) 

ครู
ผูชวย 

17,910 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

 

15 บานหนองโสน 
อ.ดานมะขามเตี้ย 

ครู 1104 
(0005250) 

คศ.1 
 

21,570 
 

ประถมศึกษา 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

16 
 

บานสามหลัง 
อ.ศรีสวัสดิ์ 

ครู 1363 
(0005366) 

คศ.1 
 

24,290 
 

ดนตรีศึกษา 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

17 
 

บานพุนํ้าเปรี้ยว 
อ.ศรีสวัสดิ์ 

ครู 4748 
(0005505) 

คศ.1 
 

21,570 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

18 
 

บานเจาเณร 
อ.ศรีสวัสดิ์ 

ครู 4800 
(0005427) 

คศ.3 
 

47,660 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

19 
 

บานทุงนา 
อ.ศรีสวัสดิ์ 

ครูผูชวย 4740 
(0005458) 

คศ.4 
 

60,150 
 

เกษตรศาสตร 
 

 

20 
 

บานทุงนา 
อ.ศรีสวัสดิ์ 

ครู 4744 
(0005462) 

คศ.1 
 

24,290 
 

ภาษาไทย 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

21 
 

บานตนมะพราว 
อ.ศรีสวัสดิ์ 

ครู 1298 
(0005449) 

คศ.1 
 

18,270 
 

สังคมศึกษา 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ที่ โรงเรียน/อําเภอ ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ 
รับเงินเดือน ความตองการ

วิชาเอก 
หมายเหต ุ

อันดับ ขั้น 
1 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

อ.ทามะกา 
ครูผูชวย 2622 

(0006143) 
คศ.3 51,170 ภาษาไทย  

2 วัดพระแทนดงรัง 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 3224 
(0017999) 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย  

3 
 

บานหนองตายอด 
อ.หวยกระเจา 

ครู 3434 
(0006695) 

คศ.1 18,270 ภาษาไทย 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

4 
 

บานอุโลกส่ีหม่ืน 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 2593 
(0006048) 

คศ.1 26,210 ภาษาไทย  

5 บานทามะกา 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 2183 
(0017366) 

คศ.3 48,390 คณิตศาสตร  

6 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 4274 
(0018225) 

คศ.3 45,290 คณิตศาสตร  

7  วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 

อ.ทามะกา 
ครูผูชวย 1995 

(0018988) 
คศ.3 52,060 คณิตศาสตร  

8 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 2451 
(0017989) 

คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ  

9 วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 

อ.ทามะกา 
ครูผูชวย 1564 

(0017205) 
คศ.3 44,560 ภาษาอังกฤษ  

10 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 2131 
(0017359) 

คศ.3 58,390 ดนตรีไทย  

11 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 2544 
(0018851) 

คศ.3 50,290 ดนตรีสากล  

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ที่ 
 

โรงเรียน/อําเภอ 
 

ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที่ 
/เลขกรมบัญชีกลาง 

รับเงินเดือน ความตองการ
วิชาเอก 

หมายเหตุ อันดับ ขั้น 

1 อนุบาลไทรโยค 

อ.ไทรโยค 

ครู 2844 

(0007543) 
คศ.3 50,290 คณิตศาสตร 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

2 อนุบาลไทรโยค 

อ.ไทรโยค 

ครู 2850 

(0007549) 
คศ.4 62,760 ภาษาไทย 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

3 บานวังใหญ 
อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 7803 

(0007584) 
คศ.3 53,080 ภาษาไทย  

4 บานพุเตย 

อ.ไทรโยค 

ครู 985 

(0007608) 
คศ.3 50,290 ประถมศึกษา 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

5 บานสารวัตร 

อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 2945 

(0007380) 
คศ.3 52,060 การศึกษา

ปฐมวัย 

 

6 บานวังสิงห 
อ.ไทรโยค 

ครู 3030 

(0007219) 
คศ.3 46,040 คณิตศาสตร 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

7 บานวังสิงห 
อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 4071 

(0011318) 
คศ.3 58,390 ภาษาไทย  
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ที่ โรงเรียน/อําเภอ ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที่ 
/เลขกรมบัญชีกลาง 

รับเงินเดือน ความตองการ
วิชาเอก 

หมายเหตุ 
อันดับ ขั้น 

8 บานบองตี ้
อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 3154 

(0017780) 
คศ.2 41,620 ภาษาไทย  

9 ตชด.บานบองตี้ลาง 

อ.ไทรโยค 

ครู 515 

(0007445) 
คศ.3 50,290 คณิตศาสตร 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

10 ตชด.บานบองตี้ลาง 

อ.ไทรโยค 

ครู 1255 

(0007446) 
คศ.3 52,060 ภาษาอังกฤษ 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

11 บานทุงกางยาง 

อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 3526 

(0011413) 
คศ.3 58,390 ภาษาไทย  

12 บานปาไมสะพานลาว 

อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 3371 

(0011398) 
คศ.3 58,390 ภาษาไทย 

 

13 บานกุยแหย 
อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 3347 

(0010887) 
คศ.3 57,500 ประถมศึกษา 

 

14 บานวังผาตาด 

อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 3914 

(0011211) 
คศ.3 55,720 การศึกษา

ปฐมวัย 

 

15 บานประจําไม 
อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 1600 

(0011012) 
คศ.2 41,620 การศึกษา

ปฐมวัย 

 

16 บานปากลําปล็อก 

อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 3558 

(0011460) 
คศ.3 57,500 พลศึกษา  

17 

 
บานทามะเดื่อ 

อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 3372 

(0011399) 
คศ.3 49,420 พลศึกษา  

18 

 
บานเกริงกระเวีย 

อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 7252 

(0010890) 
คศ.3 58,390 ดนตรีศึกษา  

19 บานเหมืองสองทอ 

อ.ทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 929 

(0007160) 
ครู

ผูชวย 

15,800 ภาษาไทย  

20 บานกองมองทะ 

อ.สังขละบุร ี

ครู 4840 

(0007834) 
คศ.3 38,620 ภาษาไทย 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

21 บานทาดินแดง 

อ.สังขละบุร ี
ครูผูชวย 2916 

(00018135) 
คศ.2 41,620 ภาษาไทย  

22 บานทาดินแดง 

อ.สังขละบุร ี
ครูผูชวย 2734 

(0018086) 
คศ.2 41,620 คอมพิวเตอร  

23 บานทาดินแดง 

อ.สังขละบุร ี
ครูผูชวย 2376 

(0017344) 
คศ.2 41,620 ภาษาอังกฤษ  

 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ที่ โรงเรียน/อําเภอ ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความตองการ

วิชาเอก 
หมายเหตุ 

อันดับ ขั้น 
1 ปาไมอุทิศ 15 (บานมวงเฒา) 

อ.หนองปรือ 
ครู 2415 

(0005892) 
คศ.3 46,040 ภาษาอังกฤษ 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

2 ปาไมอุทิศ 15 (บานมวงเฒา) 
อ.หนองปรือ 

ครู 3167 
(0008071) 

คศ.3 43,080 เกษตรศาสตร 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

3 ปาไมอุทิศ 15 (บานมวงเฒา) 
อ.หนองปรือ 

ครูผู้ ช่วย 1288 
(0008676) 

ครู
ผูชวย 

18,270 นาฏศิลป  
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ที่ โรงเรียน/อําเภอ ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที ่

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความตองการ

วิชาเอก 
หมายเหตุ 

อันดับ ขั้น 
4 ปาไมอุทิศ 15 (บานมวงเฒา) 

อ.หนองปรือ 
ครู 2005 

(0008778) 
คศ.1 24,750 การศึกษา

ปฐมวัย 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

5 บานหนองขอนเทพพนม 
อ.หนองปรือ 

ครู 1958 
(0005916) 

คศ.3 47,660 ภาษาอังกฤษ 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

6 บานหนองขอนเทพพนม 
อ.หนองปรือ 

ครู 3442 
(0008860) 

คศ.3 40,860 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

7 บานตรอกสะเดา 
อ.เลาขวัญ 

ครูผู้ ช่วย 4087 
(0011564) 

คศ.3 59,180 ดนตรีศึกษา  

8 บานหนองมะสัง 
อ.เลาขวัญ 

ครู 3044 
(0007935) 

คศ.3 48,540 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

9 บานหนองแสลบ 
อ.เลาขวัญ 

ครู 5233 
(0008351) 

คศ.3 
(2) 

45,290 ภาษาอังกฤษ 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

10 บานหนองรี 
อ.บอพลอย 

ครู 7600 
(0008178) 

คศ.2 26,450 การศึกษา
ปฐมวัย 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

11 บานหนองหมู 
อ.บอพลอย 

ครู 2601 
(0008268) 

คศ.2 26,980 ภาษาอังกฤษ 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

12 อนุบาลบอพลอย 
อ.บอพลอย 

ครู 4978 
(0008057 

คศ.3 53,950 คณิตศาสตร 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

ที่ 
 

โรงเรียน/อําเภอ 
 

ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที่ 
/เลขกรมบัญชีกลาง 

รับเงินเดือน ความตองการ
วิชาเอก 

หมายเหตุ อันดับ ขั้น 

1 กาญจนานุเคราะห 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครู 33372 
(0338238) 

คศ.3 
 

54,820 ภาษาอังกฤษ 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

2 กาญจนานุเคราะห 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 33199 
(0337476) 

คศ.3 
 

53,080 ภาษาไทย  

 กาญจนานุเคราะห 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 54139 
(0416583) 

ครู
ผูชวย 

15,800 ภาษาไทย  

4 กาญจนานุเคราะห 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครู 33315 
(0338235) 

คศ.3 
 

55,720 คณิตศาสตร 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

5 กาญจนานุเคราะห 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 659 
(0294096) 

คศ.3 
 

58,390 
 

คณิตศาสตร 
 

 

6 
 

กาญจนานุเคราะห 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 736 
(0294090) 

คศ.2 
 

41,620 
 

ศิลปศึกษา 
 

 

7 
 

เทพมงคลรังษี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 3980 
(0337614) 

คศ.3 
 

58,390 แนะแนว  

8 เทพมงคลรังษี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครู 33290 
(0336970) 

คศ.
3(2) 

 9,420 บรรณารักษ 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

9 เทพมงคลรังษี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 3101 
(0294147) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คหกรรม
ศาสตร 

 

10 เทพมงคลรังษี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

ครูผูชวย 32833 
(0336964) 

คศ.3 58,390 ฟสิกส  
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ที่ 
 

โรงเรียน/อําเภอ 
 

ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที่ 
/เลขกรมบัญชีกลาง 

รับเงินเดือน ความตองการ
วิชาเอก 

หมายเหตุ อันดับ ขั้น 

11 ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครู 107589 
(0337655) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คอมพิวเตอร 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

12 ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครู 1911 
(0337635) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คณิตศาสตร 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

13 ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครู 117365 
(0338238) 

คศ.3 
 

58,390 
 

พลศึกษา 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

14 ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 457 
(029419 ) 

คศ.3 
 

52,060 
 

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 

15 ไทรโยคนอยวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครู 23716 
(0337681) 

คศ.3 
 

49,420 
 

คณิตศาสตร 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

16 ไทรโยคนอยวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 3746 
(0 94203) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คอมพิวเตอร 
 

 

17 ไทรโยคนอยวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครูผูชวย 1419 
(0294225) 

คศ.3 
 

52,940 
 

ภาษาจีน 
 

 

18 บอพลอยรัชดาภิเษก 
อ.บอพลอย 

ครู 103503 
(0335716) 

คศ.3 
 

55,720 แนะแนว 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

19 บอพลอยรัชดาภิเษก 
อ.บอพลอย 

ครูผูชวย 31965 
(0335610) 

ครู
ผูชวย 

15,800 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 

20 หนองรีประชานิมิต 
อ.บอพลอย 

ครูผูชวย 60930 
(0335639) 

คศ.3 46,040 ภาษาอังกฤษ 
 

 

21 หนองรีประชานิมิต 
อ.บอพลอย 

ครู 132267 
(0337784) 

คศ.3 
 

46,760 นาฏศิลป 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

22 ทามะกาวิทยาคม 
อ.ทามะกา 

ครูผูชวย 33216 
(0337487) 

คศ.2 
 

41,620 คณิตศาสตร  

23 นิวิฐราษฎรอุปถัมภ 
อ.ทามะกา 

ครู 33409 
( 337582) 

คศ.
3(2) 

48,540 คณิตศาสตร 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

24 วิสุทธรังษี 
อ.ทามวง 

ครู 16812 
(0 16526) 

คศ.3 
 

52,940 ภาษาไทย 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

25 วิสุทธรังษี 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 33193 
(0337471) 

คศ.3 
 

57,500 ภาษาญ่ีปุน 
 

 

26 วิสุทธรังษี 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 33453 
(0337165) 

คศ.2 
 

41,620 ภาษาไทย 
 

 

27 วิสุทธรังษี 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 1084 
(029 311) 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาจีน 
 

 

28 
 

วิสุทธรังษี 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 3645 
(0294511) 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาพมา 
 

 

29 วิสุทธรังษี 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 2403 
(029 518 

คศ.3 
 

51,170 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 

30 ทามวงราษฎรบํารุง 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 2838 
(0294583) 

คศ.3 
 

58,390 
 

พลศึกษา 
 

 

31 ทามวงราษฎรบํารุง 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 2884 
(0294599) 

คศ.2 41,620 แนะแนว  
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ที่ 
 

โรงเรียน/อําเภอ 
 

ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที่ 
/เลขกรมบัญชีกลาง 

รับเงินเดือน ความตองการ
วิชาเอก 

หมายเหตุ อันดับ ขั้น 

32 ทามวงราษฎรบํารุง 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 2764 
(029466 ) 

คศ.2 
 

41,620 
 

คณิตศาสตร 
 

 

33 ทามวงราษฎรบํารุง 
อ.ทามวง 

ครูผูชวย 32938 
(0337254) 

คศ.2 41,620 วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

 

34 พังตรุราษฎรรังสรรค 
อ.ทามวง 

ครู 33391 
(0337306) 

คศ.3 
 

58,390 ภาษาไทย 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

35 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

อ.ทามวง 
ครูผูชวย 4304 

(0337346) 
ครู

ผูชวย 
17,910 ภาษาฝรั่งเศส  

36 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

อ.ทามวง 
ครู 24563 

(0350082) 
คศ.3 

 
45,290 ภาษาอังกฤษ 

 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

37 ทองผาภูมิวิทยา 
อ.ทองผาภูมิ 

ครู 100739 
(0337029) 

คศ.1 
 

34,310 ภาษาไทย 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

38 พนมทวนชนูปถัมภ 
อ.พนม วน 

ครู 33271 
(03378 5) 

คศ.2 
 

41,620 
 

พลศึกษา 
 

ยังไมไดปรับปรุง
ตําแหนง 

39 
 

ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
อ.ดานมะขามเตี้ย 

ครู 33346 
 0338007) 

คศ.3 
 

48,540 ภาษาไทย 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

40 
 

ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
อ.ดานมะขามเตี้ย 

ครู 32200 
(0338032) 

คศ.3 
 

4 ,290 ดนตรีสากล 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

41 
 

รมเกลา กาญจนบุรี 
อ.ทองผาภูมิ 

ครู 110838 
(0337055) 

คศ.3 39,370 ดนตรีสากล 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง 

42 
 

อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผูชวย 9081 
(0337976) 

ครู
ผูชวย 

24,750 ภาษาอังกฤษ  

43 
 

อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผูชวย 129845 
(0337989) 

ครู
ผูชวย 

20,740 บรรณารักษ  

44 อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผูชวย 14235 
(0337647) 

ครู
ผูชวย 

15,800 บรรณารักษ  

45 อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครูผูชวย 20655 
(0337948) 

ครู
ผูชวย 

24,750 ภาษาไทย  

46 อุดมสิทธิศึกษา 
อ.สังขละบุร ี

ครู 126401 
(0337965) 

คศ.2 41,620 ชีววิทยา 
ยังไมไดปรับปรุง

ตําแหนง  
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีไดตรวจสอบขอมูลตําแหนงวาง และความตองการวิชาเอกของ
สถานศึกษาแลว เห็นวาเปนตําแหนงวางในสถานศึกษา ที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนไมเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และไมมีเงื่อนไขการใชตําแหนง 

เห็นควรดําเนินการนําตําแหนงวางมาดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคล  เขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 รวม 25 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอก จํานวน 113 ตําแหนง  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ
หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติดังน้ี 
1. ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 รวม 25 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จํานวน 125 ตําแหนง โดยมอบให
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการสอบแขงขันฯ  

2. ขออนุมัติเปนหลักการเกี่ยวกับการดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ขอ 12.3   รับสมัครสอบแขงขันไมนอยกวาเจ็ด
วันไมเวนวันหยุดราชการ โดยใหผูสมัครยื่นสมัครดวยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกสตามแบบหรือวิธีการท่ีดําเนินการ
สอบแขงขันกําหนดพรอมดวยคาธรรมเนียม การสมัครสอบ จํานวน 300 บาท และใหสมัครในวัน เวลา ท่ีเปดรับ
สมัคร หรือหากในภายหลังสํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 ใหดําเนินการทุกข้ันตอนจนแลวเสร็จ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทราบตอไป 

3. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

4. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคําสั่งแตงต้ังกรรมการและเจาหนาที่
รับผิดชอบการสอบแขงขันไดตามความจําเปนและความเหมาะสมแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
และอาจมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปนผูชวย
ดําเนินการสอบแขงขันในครั้งน้ี  
  ทั้งน้ี ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการ ดังน้ี 

4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
4.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
  4.3 ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

5. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

6. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 
(ภาค ค) แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

7. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศผลการสอบแขงขัน แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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8. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดมารายงานตัว เพื่อบรรจุและ
แตงต้ัง โดยทําหนังสือเรียกตัวผูสอบแขงขันไดโดยตรงเปนรายบุคคลตามลําดับที่ในประกาศ ข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
ตามที่อยูที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร การบรรจุและแตงต้ังครั้งแรกใหกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน นับแตวันที่
ประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เพื่อมิใหกระทบกับการบริหารอัตรากําลังครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สวนการบรรจุและแตงต้ังครั้งตอไป  ใหกําหนดวันรายงานตัวไมนอยกวาเจ็ดวัน แตไมเกินสิบวัน นับแต
วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียตนทาง 

9. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 (4) บรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันไดเขารับราชการ เปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

10. หากผูสอบแขงขันไดเลือกเขารับการบรรจุและแตงต้ังในสถานศึกษาใด ใหบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในสถานศึกษาน้ัน สําหรับผูสมัครสอบแขงขันซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการอื่นหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ตองมีหนังสืออนุญาตจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังใหสมัครสอบแขงขัน และยินยอมใหยายหรือ
โอนเมื่อสอบสอบแขงขันได โดยใหบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงครูผูชวยและรับเงินเดือนอันดับครูผูชวยตามที่กําหนดไวใน
ประกาศรับสมัครสอบแขงขันและตองไมติดเงื่อนไขอื่นใดที่หนวยงาน หรือสวนราชการที่ตนสังกัดอยูเดิม กําหนด  

11. หากผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงต้ังไมครบจํานวนตําแหนงวางในกลุมวิชาเอก
ใดใหเรียกตัวผูสอบแขงขันไดในกลุมวิชาเอกเดียวกันลําดับตอไป เพื่อมาบรรจุและแตงต้ังจนครบจํานวนตําแหนงวางตามที่
ไดรับอนุมัติ 

12. เมื่อสงตัวผูสอบแขงขันไดไปยัง สพท. ตนสังกัด ขอให สพท. ดําเนินการ ดังน้ี 
12.1 จัดทํา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
12.2 ตรวจสอบความประพฤติและพิมพลายน้ิวมือ 
12.3 ตรวจสอบคุณวุฒ ิ
12.4 สงตัวผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังไปสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุ 

13. ขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงครู เปนตําแหนงครูผูชวย เพื่อใชในการบรรจุและแตงต้ังได ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 

ทั้งน้ี   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดตรวจสอบทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดแลวมี
ตําแหนงวางเพื่อใชในการบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได ตามที่กําหนดและเปนไปตามความตองการของสถานศึกษาใน
สังกัด  

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.3 เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย (กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล) 

คําขอ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการ

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูชวย  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

1. มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได
หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตามประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่อาจคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุ
และแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

2. มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม ภายใตบังคับมาตรา 45 วรรคหน่ึง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 
และมาตรา 67 การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงต้ัง (4) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษาใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา 

3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 
กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษขอ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลโดย
ดําเนินการตามวิธีการ ขอ 2 คือ ใหผูดําเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ดวยการ
สัมภาษณ  

4. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3309 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 
2561 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

5. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560ขอ 13 การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 ใหศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560ขอ 
6 การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามขอ 13 ของคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 
เมษายน 2560 รวมถึงการยาย เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย กอนที่จะเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติให
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (1) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง และการยาย ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อใชประกอบการบรรจุ แตงต้ัง และการยาย 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตําแหนง 
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  (2) ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เปนคณะทํางานรวมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายละเอียด และนําเสนอการ
บรรจุ แตงต้ัง และยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตําแหนง กอนเสนอ อกศจ. พิจารณาให
ความเห็นตอ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ 
  (3) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ัง และยาย ตามมติ กศจ. แลว ใหแจงสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ประสานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการ เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ขอ 2.2 กรณีมี
สัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยดําเนินการตามวิธีการ ขอ 2 คือ ใหผูดําเนินการ
คัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ดวยการสัมภาษณ ซึ่งพิจารณาจากประวัติสวนตัว การศึกษา 
บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ จํานวน 1 ราย และใชตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร จาก
ผลการเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ตําแหนง ดังน้ี 

รายชื่อนักศึกษาโครงการเพชรในตม รุนท่ี 28 ปการศึกษา 2556 ท่ีเขารับการคัดเลือก 

ลําดับ
ที่ 

 
ช่ือ – ช่ือสกุล 

 
ภูมิลําเนา 

สาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

 
เกรดเฉล่ีย 

1 นายชาคริต  ทรายทอง 18 ม.1 ต.ปล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี 71180 

(กศ.บ.) 
การประถมศึกษา 

3.84 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 
ที่ 

 
โรงเรียน/อําเภอ 

 
ตําแหนง 

ตําแหนงเลขที่ 
/เลขกรมบัญชีกลาง 

รับเงินเดือน ความตองการ
วิชาเอก อันดับ ข้ัน 

1 โรงเรียนคุรุสภา 
/อําเภอทองผาภูมิ 

ครูผูชวย 4390 
(0006970) 

คศ.3 50,290 
การประถมศึกษา 

2. กําหนดวันและเวลา ในการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ดังน้ี 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่5 กรกฎาคม 2561 
2) รับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 

(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิคัดเลือก ภายในวันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561 
4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ) วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม  2561 
5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2561 

3. อัตราเงินเดือนที่ใชในการบรรจุและแตงต้ัง ตําแหนงครผููชวย ดังน้ี 
      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
      3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
(การศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป) 
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4. การบรรจุและแตงต้ังใหบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกตามจํานวนตําแหนงวาง  ที่ประกาศไวโดยไม
มีการข้ึนบัญชี 

5. ผูที่ไดรับการคัดเลือกและไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครูผูชวยแลว หากจะขอยายไปดํารงตําแหนงนอก
สถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ัง จะตองมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่อยูในสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังไม
นอยกวา 4 ป 

6. การดําเนินการคัดเลือกใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใสและตรวจสอบได 

 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแลวเห็นสมควรใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ีขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุ

และแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี 
 

 

ท่ี 
 

โรงเรียน/อําเภอ 
 

ตําแหนง 
ตําแหนงเลขท่ี 

/เลขกรมบัญชีกลาง 
รับเงินเดือน ความตองการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนคุรุสภา 

/อําเภอทองผาภูม ิ
 

ครูผูชวย 4390 
(0006970) 

คศ.3 50,290 การ
ประถมศึกษา 

 
 

2. ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกําหนดปฏิทินการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือก และแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 (4) สั่งบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.4 เรื่อง  ขออนุมัติรายละเอียดองคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คําขอ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายละเอียดองคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใชสําหรับการพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา ที่
ประสงคขอยายมาดํารงตําแหนงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี) โดยเริ่มประกาศใชประจําป 2561 เปน
ตนไป 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ

ยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ และ

วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เรื่อง การแกไขหลักเกณฑ

และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแกไข
หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรปู
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
“วิธีการ  ใหมีการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย ประกอบดวย วิสัยทัศนความเปนผูนํา ความรู ความสามารถ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ คุณวุฒิ การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลัก
ราชการ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปจจุบัน โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จัดทํารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ กศจ. เพื่อใหความเห็นชอบและจัดทําเปน
ประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” 

2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จึงมีมติใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการจัดทํารายละเอียดองคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี)เพื่อใชเปนเกณฑกลางในการพิจารณารบั
ยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใชสําหรับพิจารณาการ
ยายประจําป 2561 เปนตนไป และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปจัดทําเปนประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตละเขตตอไป 
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3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคําสั่งที่ 270/2561  สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดองคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อดําเนินการจัดทําองคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหาสถานศึกษา รวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในสวนของจังหวัดกาญจนบุร)ี กอนนําเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาใหความเห็นชอบใชเปนเกณฑ
กลางในการพิจารณารับยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ต้ังแตป พ.ศ. 2561 เปนตนไป(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หนา 107-108) 

4. คณะกรรมการไดรวมกันวิเคราะหและจัดทํารายละเอียดองคประกอบการประเมินศักยภาพ ผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามองคประกอบ 8 หัวขอที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อใชสําหรับ
พิจารณาการยายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี) เรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6หนา        
110-111) 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแลวเห็นวา องคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่คณะกรรมการไดรวมกันจัดทําเพื่อใชสําหรับพิจารณา
การยายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี) เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงเห็นสมควร
นําเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี นําไป
จัดทําเปนประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตตอไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. อนุมัติรายละเอียดองคประกอบการประเมินศักยภาพผูบริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาการยายผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2561 
เปนตนไป 

2. อนุมัติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี นํารายละเอียด องคประกอบการ
ประเมินศักยภาพผูบริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไปจัดทําเปนประกาศของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเริ่มประกาศใชประจําป 2561 เปนตนไป 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.5 เรื่อง ขออนุมัติรับโอนขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

คําขอ 

ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติรับโอนขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงต้ังเปน
ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน 1 ราย  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62) 

2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สดุ ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552เรื่อง การยายและ
การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค 
(2) 

4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561เรื่อง การเลื่อน
ระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552เรื่อง การจัดกลุมตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555เรื่อง กฎ     
ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 

7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตําแหนง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

8. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556เรื่อง การกําหนดกรอบ
อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค. (2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ.กําหนด) 

9. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559เรื่อง การกําหนดตําแหนง
และแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค. (2) 

10. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

11. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)  
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2561 มีมติใหดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและ
แตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 4 ตําแหนง ดังน้ี 
 

ที่ ตําแหนง ระดับ/ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ กลุม หมายเหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 23 กลุมบริหารงานบุคคล  

2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 26 กลุมบริหารงานบุคคล  

3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 27 กลุมบริหารงานบุคคล  

4 นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 30 กลุมบริหารงานบุคคล  
 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเพื่อรับโอน
พนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบคุลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศ ณ 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งมีผูผานการคัดเลอืก ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ราย ดังน้ี 
 
 

ที่                          รายละเอียดตําแหนงวาง ผูผานการคัดเลือก 

ตําแหนง ระดับ เลขที ่ กลุม 
  1 นักทรัพยากร

บุคคล 
ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 23 บริหารงาน
บุคคล 

-ไมมีผูผานการคัดเลือก- 

  2 นักทรัพยากร
บุคคล 

ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 26 บริหารงาน
บุคคล 

-ไมมีผูผานการคัดเลือก- 

  3 นักทรัพยากร
บุคคล 

ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 

อ 27 บริหารงาน
บุคคล 

นางสาวปาจรีย  ลําดวล 
ตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณระดับปฏิบัติการตําแหนงเลขที่ 
424ขาราชการพลเรือนสามัญ 
กองจัดทํางบประมาณดานความม่ันคง 1 
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี  

 

3. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0701/13802 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 พิจารณาแลวไมขัดของ
ในการขอโอนของ นางสาวปาจรีย  ลําดวลตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อโอนมาดํารง
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กลุมบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 หนา 115) 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ไดดําเนินการรับโอนขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ      
ผูมีอํานาจในการสั่งบรรจุและแตงต้ังทางตนสังกัดของผูขอโอนไมขัดของในการขอโอนของขาราชการดังกลาว จึงเห็นสมควร   
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 เปนผูออกคําสั่งแตงต้ัง (รับโอน) ทั้งน้ี ใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปนตนไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ
หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. รับโอน นางสาวปาจรีย ลําดวล  ตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 242 

อัตราเงินเดือน 16,010 บาท ขาราชการพลเรือนสามัญ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี  มาบรรจุและแตงต้ังเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ตําแหนงนักทรพัยากรบคุคล 
ระดับปฏิบัติการ กลุมบริหารงานบุคคล ตําแหนงเลขที่ อ 27 อัตราเงินเดือน 16,010 บาท  (อัตราเงินเดือนที่ใชรับโอน 
20,090 บาท) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญรายดังกลาว และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.6  เรื่องขอสงคํารองขอยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู (กรณีพิเศษ) 

คําขอ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอคํารองขอยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 3 ราย  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

1. หนังสอืสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2559เรื่องหลกัเกณฑและวิธีการ
ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕59  เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กําหนดไววา 
  “ขอ 10 การยายกรณีพเิศษ 
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 10.1 การยายกรณีพิเศษ ตองมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทยแผนปจจุบัน
แลวแตกรณี ตลอดจนความเห็นและคํารับรองของผูบังคับบัญชาช้ันตนประกอบการพิจารณา 
 10.2 การยายกรณีพิเศษ  ผูขอยายย่ืนคํารองขอยายไดตลอดทั้งป เมื่อคํารองไดรับการ
พิจารณาผลเปนประการใดแลวถือเปนอันยุติ 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจงวามขีาราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงครู ย่ืนคํารองขอยายกรณีพิเศษ จํานวน 3 ราย โดยคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาขอยายกรณีพิเศษ ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3         
ที่ 172/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูย่ืนคํารองขอยายกรณีพิเศษแลว
รายละเอียดดังน้ี 

รายท่ี 1 นางจีรนันท  บุญแกว  ตําแหนงครู โรงเรียนวัดวังกวิเวการามมีความจําเปนในการขอยาย 
กรณีพิเศษ เน่ืองจากบิดามารดาเจ็บปวยรายแรง โดยมีความประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายกรณีพิเศษที่ ก.ค.ศ.กําหนด และมี
ใบรับรองแพทยการปวยของบิดาจริง 

รายท่ี 2 น.ส.ดารารัตน บุญสําเร็จตําแหนงคร ูโรงเรียนบานทุงเสือโทน มีความจําเปนในการขอยายกรณี
พิเศษ เน่ืองจากบิดาเจ็บปวยรายแรง โดยมีความประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงครู โรงเรียนวัดปาถํ้าภูเตย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายกรณีพิเศษมี
ใบรับรองแพทยวาบิดาปวยเปนโรครายแรงจริง 

 ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไดตรวจสอบขอมลูตําแหนงวางของ
โรงเรียนดังกลาวแลว ไมมีตําแหนงวางรบัยาย 

รายท่ี 3นายชยุต  ธีรโชคดีตําแหนงคร ูโรงเรียนบานจันเดยมีความจําเปนในการขอยายกรณีพิเศษ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการ เปนการยายเพื่อแกปญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยมีความประสงคขอยายไป
ดํารงตําแหนงทีโ่รงเรียนอนุบาลทองผาภูมิโรงเรียนบานเสาหงสและโรงเรียนบานหินแหลม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายกรณีพิเศษ 

ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไดตรวจสอบขอมูลตําแหนงวางของ
โรงเรียนดังกลาวแลว ไมมีตําแหนงวางรับยาย 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี พิจารณาแลวเห็นวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตนสังกัดไดแตงต้ัง

คณะทํางานตรวจสอบขอมูลของผูขอยายกรณีพเิศษทั้ง3รายแลว ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายกรณี
พิเศษที่ ก.ค.ศ. กําหนดจึงเห็นสมควรใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตนสังกัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหสงคํารองขอยายของผูย่ืนคํารองขอยายรายที่ 1 ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาตําแหนงวางรับยายตอไป 

2. หากมีตําแหนงวางภายหลัง ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตําแหนงวางเพื่อรับยายย่ืนคํารอง
ขอยายรายที่ 2 และ 3 ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาตอไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครู (กรณีพเิศษ) จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. ใหสงคํารองขอยายของผูย่ืนคํารองขอยายรายที่ 1 ไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อพจิารณาตําแหนงวางรบัยายตอไป 

2. หากมีตําแหนงวางภายหลัง ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตําแหนงวางเพือ่รบัยายย่ืนคํารอง
ขอยายรายที่ 2 และ 3 ตามหลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.7  เรื่อง ขอถอนคํารองขอยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู (กรณียาย
สับเปลี่ยน) 

คําขอ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอถอนคํารองขอยาย กรณียาย สับเปลี่ยนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ราย นางสาวอุไรวรรณ  แซโงว  ตําแหนงครู   โรงเรียน                         
บานตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

1. หนังสอืสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2559เรื่องหลกัเกณฑและวิธีการ
ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

3.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ย่ืนคํารองขอยายประจําป 2561           
(กรณียายสับเปลี่ยน) จํานวน 2 ราย โดยมีความประสงคยายสับเปลี่ยนระหวาง นางสาวอุไรวรรณ  แซโงว กับนางสาว      
ภูวนิดา  คงไพบูลย รายละเอียดดังน้ี  
 

ที่ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน/สังกัดเดิม 
ประสงคยายสับเปล่ียนไปที ่

โรงเรียน/สังกัด 
 1 นางสาวอุไรวรรณ  แซโงว ครู /คศ.1 

 
โรงเรียนบานตลาดเขต 
มิตรภาพท่ี 105  
อําเภอพนมทวน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

โรงเรียนสุเหราสมอเซ 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2 นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย ครู /คศ.1 โรงเรียนสุเหราสมอเซ 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

โรงเรียนบานตลาดเขต 
มิตรภาพท่ี 105  
อําเภอพนมทวน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจงวา นางสาวอุไรวรรณ  แซโงว  มีความ
ประสงคยกเลิกคํารองขอยายสับเปลี่ยนกับ นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย และขอถอนคํารองขอยายในทุกกรณี เน่ืองจากสาเหตุ 
ดังน้ี 
  2.1 การยายสับเปลี่ยนครั้งน้ีจะมีผลกระทบเมื่อเปดภาคเรียนและมีผลกระทบกับภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายจากทางโรงเรียน 

2.2 อยูระหวางการเตรยีมการประเมินวิทยฐานะ เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ  
2.3 เกิดปญหาขัดแยงในครอบครัวอยางรุนแรง 

 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแลว การขอระงับการยายและถอนคํารองขอยาย เปนอํานาจ

ของผูบังคับบัญชาของผูขอยาย และผูบังคับบัญชามีความเห็นใหระงับและถอนคํารองขอยายเรียบรอยแลว จงึเห็นสมควร
ใหระงับและถอนคํารองขอยายของขาราชการ ราย นางสาวอุไรวรรณ  แซโงว ตําแหนงครู คศ.1 โรงเรียนบานตลาดเขต
มิตรภาพที่ 105 อําเภอพนมทวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ระงับและถอนคํารองขอยายของขาราชการ ราย นางสาวอุไรวรรณ  แซโงว ตําแหนงครู คศ.1 โรงเรียน

บานตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 อําเภอพนมทวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตนสังกัดของ นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย ตําแหนงครู คศ.1 โรงเรียนสุเหราสมอเซ ทราบ 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.8 เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน
การศึกษา เปนการชั่วคราว  

คําขอ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติ

ราชการในหนวยงานการศึกษาเปนการช่ัวคราว จํานวน 3 ราย ดังตอไปน้ี 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 จํานวน 1 ราย 
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 จํานวน 2 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. มาตรา 69 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
มาตรา ๑๐๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงจนถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มี
อํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได ...แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ไดมา และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

๔. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ ๑ ใหปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี เปนการช่ัวคราวโดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดในกรณีที่
มีเหตุผลความจําเปน ดังตอไปน้ี  

(๑) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกรณีที่ถูกฟองน้ัน พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และถาใหผูน้ันคงอยูใน
ตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนการสอบสวน หรืออาจเกิดความเสียหายแกราชการ... 

(๗) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปน
ที่สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงน้ันซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเหน็วากรณีมมีลู 
และถาใหผูน้ันคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดความเสียหายแกราชการ 

ขอ ๓ การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนการช่ัวคราว โดยอาศัยเหตุเดียวกันหรือหลายเหตุในคราวเดียวกันผูมีอํานาจตามขอ ๑ สามารถสั่งไดเปน
เวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่สั่งใหประจํา หากมีเหตุผลความจําเปนใหขยายเวลาไดอีก แตระยะเวลาที่ขยายรวมกับ
ระยะเวลาเดิมแลวตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่สั่งใหประจํา สําหรับการขอขยายเวลาตามขอ ๑ (๘) ใหขออนุมัติขยายเวลา
ตอ ก.ค.ศ.ทั้งน้ี ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดระยะเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณี มีเหตุผลความจําเปน
พิเศษอาจขออนุมัติตอ ก.ค.ศ. นอยกวาสามสิบวันก็ได 
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๕.กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอนพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ขอ ๓ เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามขอ ๒ จะสั่งใหผูน้ันพักราชการไดตอเมื่อมีเหตุอยางหน่ึงอยางใด 
ดังตอไปน้ี 

(๑) ผูน้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ 
และผูที่ถูกฟองน้ันพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และผูมีอํานาจตามขอ ๒ พิจารณาเห็นวาถาใหผูน้ันคงอยูใน
หนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ 

(๒) ผูน้ันมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา
หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึน 

๖.มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการ ขอ 1 ในกรณีที่มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน แลวรายงานผลการ
พิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อรับทราบทันที และใหพิจารณาดําเนินการทางวินัยหรือทาง
อาญาโดยเร็วซึง่จะตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ในระหวางน้ีใหรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตอหัวหนาสวน
ราชการหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อทราบเปนระยะตามความเหมาะสมกรณีที่ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีเหตุ
นาเช่ือถือ และเปนกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือทําให เกิดความเดือดรอนแกประชาชน แมผลการ
ตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงข้ันช้ีมูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของ ไปดํารงตําแหนงอื่นเปนการช่ัวคราว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการกระทําที่อาจมีผลตอการ
ตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เปนเรื่องรายแรงหรือมีผลกระทบตอความเช่ือมั่นและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมี
การยายหรือโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในอัตรากําลังช่ัวคราวเปนกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตร.ี.. 

ขอ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีหลักฐานควรเช่ือไดวาสามารถสรุปความผิดได
ชัดเจนถึงข้ันช้ีมูลความผิด ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการทางวินัยตอขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอยาง
เด็ดขาดโดยเร็ว และใหรายงานหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อทราบความคืบหนาและเรงรัดการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ี อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันออกจากราชการไวกอนหรือออกจาก
ตําแหนงก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และในกรณีที่พบวามีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดทางอาญาดวย ให
สงเรื่องใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดําเนินคดีโดยทันท ี

กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ
ตามปกติ แตใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจของประชาชน และ
มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

ตามคําสั่งที่ 333/2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กรณีมีหนังสือ
รองเรียน นายชลอ  สืบศักด์ิ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานทัพพระยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง ขอใหตรวจสอบการบริหารราชการของ นายชลอ  
สืบศักด์ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานทัพพระยา มีพฤติกรรมไมเหมาะสม และหนังสือสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดวนที่สุด ที่ ศธ 04018/30 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่องรองเรียน นายชลอ  สืบ
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ศักด์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทัพพระยา และใหคณะกรรมการฯ รายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงในคราวเดียวกัน 

บัดน้ี คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 
ที่ 333/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
มีความเห็นดังน้ี 

1. จากการสืบสวนขอเท็จจริงมีมูลการกระทําผิดวินัยรายแรง จํานวน 2 เรื่อง โดยคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงพิจารณาแลว เห็นสมควรใหดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงตอไป 

2. จากการสืบสวนขอเท็จจริงมีมูลการกระทําผิดวินัยไมรายแรง จํานวน 13 เรื่อง คณะกรรมการ สืบสวน
ขอเท็จจริงพิจารณาแลว เห็นวาเปนความผิดเพียงเล็กนอย จึงเห็นสมควรใหวากลาว ตักเตือน และยุติเรื่อง 

3. เห็นสมควรให นายชลอ  สืบศักด์ิ  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานทัพพระยา ยายออกจาก โรงเรียน
บานทัพพระยาเปนการช่ัวคราว เพื่อประโยชนในการดําเนินการทางวินัยใหไดขอเท็จจริงอยางยุติธรรม 

ในการน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พิจารณาแลว เห็นสมควร   สั่งให 
นายชลอ  สืบศักด์ิ  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานทัพพระยา ตําแหนงเขที่ 4184 ยายออกจากพื้นที่เปนการช่ัวคราว 
เพื่อประโยชนในการดําเนินการทางวินัยใหไดขอเท็จจริงอยางยุติธรรม  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
รายท่ี 1 นายเริงชัย เรืองศิริ ขาราชการครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ อําเภอบอพลอย       

จังหวัดกาญจนบุรี มีกรณีรองเรียนจากกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง แจงวานายเริงชัย เรืองศิร ิขาราชการครูชํานาญการ
พิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยโรงเรียนบานหนองโพธ์ิ บริหารงานไมโปรงใส เรื่องอาหารกลางวันและการใชจายเงิน
นอกงบประมาณ โดยการขายวัวที่มีผูบริจาคใหกับโรงเรียน มีรายละเอียดดังน้ี 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แตงต้ังคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงและ
ไดดําเนินการสืบสวนแลว ทราบวาการเบิกจายเงินไมมีการทุจริต และนายเริงชัย เรืองศิริ ไมไดมีสวนรวมในการเบิกจาย 

2. กรณีเงินนอกงบประมาณที่ไดจากการขายวัวของโรงเรียน ทราบวาวัวของโรงเรียนตัวดังกลาว มีอาการ
เจ็บปวยไมสบาย และตองจางคนเลี้ยงวัว วันละ 200 บาท เปนภาระของโรงเรียน จึงนําไปขายในราคา 12,000 บาท 
และนําเงินที่ขายวัวไดไปสรางศาลาพักรอนในโรงเรียน จํานวน 6,000 บาท และนําเงินที่เหลือ จํานวน 6,000 บาท นํา
ใหโรงเรียนแลวไวใชจายโดยตรวจสอบบัญชีเงินนอกงบประมาณที่ปรากฏหลกัฐานชัดเจน 

คณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 วา นายเริงชัย เรืองศิริ ไมมีกรณีผิดวินัยแตใหวากลาวตักเตือน และนําแจงที่ประชุมกรรมการสถานศึกษาทราบ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พิจารณาแลว เห็นวาเปนกรณีที่มีความจําเปน
และเพื่อประโยชนของทางราชการ ไมใหเกิดความขัดแยงกับชุมชน เห็นสมควรสั่งให นายเริงชัย เรืองศิริ  ไปปฏิบัติ
ราชการในหนวยงานการศึกษาภายในสังกัดเปนการช่ัวคราว ณ โรงเรียนบานทาวา อําเภอบอพลอย เน่ืองจากเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไมมีผูบริหารสถานศึกษา และขาดแคลนบุคลากร มีครูประจําการเพียง 2 คน  และการพิจารณาดังกลาวไม
สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนของโรงเรียนบานหนองโพธ์ิ 

รายท่ี 2 นายวิโรจน รุงเรือง ตําแหนงครู คศ.1 โรงเรียนบานวังดง อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ปจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบานหนองเตียน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีกรณีและรายละเอียดดังนี้ 

1.ปฏิบัติหนาที่ไมตรงตอเวลา ขาดความรับผิดชอบ ผูปกครองนักเรียนไมพอใจการปฏิบัติหนาที่ การ
ปฏิสัมพันธกับครูในโรงเรียนไมราบรื่นชอบเก็บตัวอยูตามลําพัง ผูบริหารแจงวาหากครูปฏิบัติหนาที่ตอไปสงผลตอการ
แตกแยกในการปฏิบัติงาน  

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แตงต้ังคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง
พบวาเปนกรณีความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย แตหากใหปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนน้ีตอไป      จะ
สงผลกระทบความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนได จึงเสนอใหยุติเรื่องและเชิญ นายวิโรจน รุงเรือง มาวากลาวตักเตือนและ
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เสนอตอใหยายไปปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนอื่น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พิจารณาแลว เห็นสมควรสั่งให นายวิโรจน  
รุงเรือง ไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาภายในสังกัดเปนการช่ัวคราว ณ โรงเรียนบานหนองสําโรง อําเภอบอ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีอัตรากําลังขาดเกณฑ ไมมีผูบริหารสถานศึกษา และเปนวิชาเอก ที่ขาดแคลน
โรงเรียนมีความตองการ ทั้งน้ีการพิจารณาดังกลาวไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียน   การสอนของโรงเรียน 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแลว เห็นวา กรณีการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราวภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน เปน
อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด ทั้งน้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกอนที่ผูมีอํานาจจะสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการศึกษาแหงใหม เพื่อประโยชนทางราชการ
ตอไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการเปนการช่ัวคราว  จํานวน 3 ราย  ดังน้ี 

1.1 นายชลอ สืบศักด์ิ   ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานทัพพระยา ไปปฏิบัติราชการเปนการช่ัวคราว  
ในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโพธ์ิ อําเภอพนมทวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ต้ังแตวันที่มีคําสั่งเปนตนไป ไมเกิน 1 ป 

1.2 นายเริงชัย เรืองศิริ   ตําแหนงครู โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ  ไปปฏิบัติราชการเปนการช่ัวคราว ณ 
โรงเรียนบานทาวา อําเภอบอพลอยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

1.3 นายวิโรจน รุงเรือง ตําแหนงครู โรงเรียนบานวังดงไปปฏิบัติราชการเปนการช่ัวคราว ณโรงเรียน
บานหนองสําโรง อําเภอบอพลอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2. ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด เปนผูมีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราวภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน           

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.9  เรื่อง   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไป
บรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงคขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ

การเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จํานวน 2 ตําแหนง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสอืสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่องการยายและการเลื่อน

ระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสอืสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 

4.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่น มาบรรจแุละแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค.(2) 

5.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่  28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัดในการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามญั ไปบรรจุและแตงต้ัง  ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 - 4   ลงวันที่  9  มกราคม  2561 

7. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง  การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

8. ประกาศคระกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การไดมา
และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตําแหนงวางบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) จํานวน 2 ตําแหนง 

ที่ ตําแหนง ระดับตําแหนง ตําแหนงเลขที่ กลุม 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 23 กลุมบริหารงานบุคคล 
2 นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อ 31 กลุมบริหารงานบุคคล 

 

2. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหใชตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10         
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 (โดยอนุโลม) ขอ 2 กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือ
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บรรจุกลับเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม กําหนดวา “อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
จะกําหนดใหมีการคัดเลือกบุคคลทํานองเดียวกันกับกรณีการคัดเลือกบุคคล ที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้ึน
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนหรือจะกําหนดวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมก็ได” 

3. การดําเนินการพิจารณายายหรือคัดเลือก กศจ.กาญจนบุรี กําหนดใหใชรายละเอียดตัวช้ีวัดพิจารณาให
คาคะแนนตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี  ลงวันที่  9  มกราคม 2561 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดําเนินการประกาศตําแหนงวางรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ

การเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามญั 
ไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จํานวน 2 ตําแหนง 

2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถตามองคประกอบการประเมินและตัวช้ีวัด โดยขอ
เสนอแตงต้ังคณะกรรมการตามหลักเกณฑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จํานวน 6 
ราย ประกอบดวย 
 

          ๑) นายนิพัฒน  มณี   ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ปฏิบัติราชการในตําแหนง  
                                                    ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ประธานกรรมการ 
 2) นายรัชวุฒิ  วงษเสนา  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  กรรมการ 
 3) นายธีระศักด์ิ  หลอขุนไกร ผอ.กลุมนโยบายและแผน   กรรมการ 
 4) นางนวลนอย  ปลาบูทอง ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย กรรมการ 
 5) นางสาวยุรี  เตชะดี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ 
 6) นางลภัสรดา  สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.10เรื่อง   ผลการประเมินและอนุมัติใหเลื่อนและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ 
ใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญการพิเศษ 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติใหเลื่อนและแตงต้ัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  ให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการจํานวน 1 ราย ดังน้ี 

 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ประเภทตําแหนง 
ระดับ

ตําแหนง 
ตําแหนงเลขที ่ เงินเดือน วันที่สงผลงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

1 น.ส.มาริสา   
   กฤชกานเหลือง 

ป.โท 

(บริหารการศึกษา) 
นักทรัพยากรบุคคล 

สพป.กจ. เขต 2 
ชํานาญการ อ 24 31,610 18 ม.ค. 2561 

 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

(มาตรา 53 มาตรา 57  มาตรา 61 และมาตรา 62) 
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคลเพื่อ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  และตําหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 

๓.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การยาย
และการเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว9  ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  2552  เรื่อง การ
เลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว14  ลงวันที่ 27  สิงหาคม 2552 เรื่อง  การจัดกลุม
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

๖. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว25  ลงวันที่ 24  กันยายน 2555  เรื่อง  กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

๗. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตําแหนง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

๘. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด  ที่ ศธ 0206.5/ว17  ลงวันที่ 5  กันยายน 2556  เรื่อง การ
กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุยึดตามกรอบปจจุบันที่ ก.ค.ศ.
กําหนด) 

๙. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2559 เรื่อง การกําหนด
ตําแหนงและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรางการศึกษาผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

๑๐. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ขอ 8(1) และขอ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

๑. ประวัติการรับราชการและผลงานที่สงเขารับการรับการประเมิน ราย น.ส.มาริสา กฤชกานเหลือง  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หนา 116-121) 

๒. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติ ให ต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลงานที่สงเขารับการประเมิน ราย นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง แลว 

๓. เกณฑการตัดสินผูผานการประเมินตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมตํ่ากวารอยละ 70 
๔. ผลการประเมินผลงานที่สงเขารับการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง ดังน้ี 
 

ที่ รายการ 
คะแนนเต็ม 

(100) 

เกณฑผาน 
รอยละ 
(70) 

กรรมการ คะแนน
เฉล่ีย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1. ชื่อ – สกุล นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ 21 

ผลงานท่ีเสนอเพ่ือขอรับการ
ประเมิน 

100 70 85 85 88 82 89 85.8 

 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผูสงผลงานเขารับการประเมินแลวเห็นวา  มี

คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด ราย นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง และมีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติใหเลื่อน
และแตงต้ังเปนระดับชํานาญการพิเศษ ดังน้ี 
 - นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง ใหดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 
อ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 ทั้งน้ี ไมกอนวันที่ 18 มกราคม 2561  
 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติผลการประเมินและอนุมัติใหเลื่อนและแตงต้ังขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ ใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการพิเศษ ราย นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.11   เรื่อง การประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงต้ัง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 

คําขอ 
 

ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีมีความประสงคขออนุมัติประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน
หรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 7 ตําแหนง 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 58) 
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2)วาง หลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนตามมาตรา 57  และการบรรจุและแตงต้ังเสร็จ
สิ้นแลว  จํานวน  7  ตําแหนง 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได  หรือผูไดรับ
คัดเลือกรอการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่จะรับโอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น หรือบัญชีของสวนราชการ 

3.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประสงคจะรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน
หรือขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)  จํานวน 7 ตําแหนง 

4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตําแหนงวางที่จะรับโอนมาบรรจุ   และ
แตงต้ัง จํานวน 7 ตําแหนง และมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไมเกินจํานวนตาม
กรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังน้ี 
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ท่ี สพท./สถานศึกษา ตําแหนง/กลุม 
ประเภท
ตําแหนง 

ระดับ 
ตําแหนง
เลขที ่

อัตรากําลัง
ตามกรอบ 

จํานวนท่ี
มีอยูจริง 

อัตรากําลัง
ขาด(-)/ 
เกิน(+) 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักประชาสัมพันธ/
อํานวยการ 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 6 8 4 -4 

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักวิชาการเงินและบัญชี/
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 12 10 4 -6 

3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักวิชาการเงินและบัญชี/
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 13 10 4 -6 

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักวิชาการพัสดุ/บริหารงาน
การเงินและสินทรัพย 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 18 10 4 -6 
 
 

5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักวิชาการศึกษา/สงเสริม
การจัดการศึกษา 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 49 11 5 -6 

6 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักวิชาการศึกษา/สงเสริม
การจัดการศึกษา 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 51 11 5 -6 

7 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

อ 60 3 1 -2 

 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไดดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนตามมาตรา 57 และการบรรจุ            
แตงต้ังฯ เสร็จสิ้นแลว ยังมีตําแหนงวาง จํานวน 7 ตําแหนง และหนวยงานการศึกษาที่รับโอน  ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได 
หรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงที่รับโอน ที่ข้ึนบัญชีของ
หนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง หรือบัญชีของสวนราชการน้ัน รอการบรรจุและแตงต้ัง 

2.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นควรเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติประกาศ            
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
จํานวน 7 ตําแหนงและอนุมัติรับโอนผูผานการประเมินฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
 

อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ
หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการประกาศตําแหนงวาง  การรับโอนพนักงานสวน

ทองถ่ินหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน  7  ตําแหนง 

2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถตามองคประกอบการประเมินและตัวช้ีวัด จํานวน 7 
ราย ประกอบดวย 
    ๑) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3                      ประธานกรรมการ 
    2) นายศุภชัย มากสมบูรณ        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3        กรรมการ 
    3) นางสุรียภรณ ดาวอรุณเกียรติ        ผอ.กลุมอํานวยการ         กรรมการ 
    4) นางอรนลิน ทองวัง         ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย        กรรมการ 
    5) นางสาวดารินทร พลวารินทร        ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน         กรรมการ 
    6) นายวีระกิจ เมงอําพัน                   ผอ.กลุมบรหิารงานบุคคล                  กรรมการและเลขานุการ 
     7) นางสาวศฤนพรรณ ย่ิงอนุรักษวงค  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ               ผูชวยเลขานุการ  

 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 
4.ใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามขอ 1 –3 แทนประธานกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
5.รับโอนผูผานการประเมิน และดําเนินการรับโอนผูผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการ                    

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
6.ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งรับโอนและรายงานให กศจ.กาญจนบุรี  ทราบในการประชุมครั้งตอไป 
 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.12 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม และแตงต้ังครูผูชวยใหดํารง
ตําแหนงคร ู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังครูผูชวยซึ่งผานการเตรียม

ความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหดํารงตําแหนงครู จํานวน  3  ราย ดังน้ี 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2จํานวน 1ราย 
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จํานวน 2ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

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

วิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.6/ว 7 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแตงต้ังครูผูชวย    

ใหดํารงตําแหนงครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
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4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0216.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.วาดวย           
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือตํ่ากวาข้ันตํ่า หรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

5. คําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ขอ 8 (1) และขอ 13 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 3 ราย  เปนผูไดรับการบรรจุและ
แตงต้ังในตําแหนงครูผูชวย โดยใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

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

2. คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ไดใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพรอมและพฒันาอยางเขม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ครบสองปแลว 

3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนดทุกสามเดือน เปนเวลา 2 ป รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ดังน้ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2   จํานวน  1 ตําแหนง 
 

 
ที่ 

 
ช่ือ – สกลุ 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ
ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันท่ี 

แตงต้ัง
เปนครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นางสาวรุงนภา 
ออนนอย 

วัดตะครํ้าเอน 7 มี.ค.
59 

66.12 65.86 67.44 72.46 74.32 74.86 79.63 80.17 7 มี.ค. 
61 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4   จํานวน  2 ตําแหนง 

 
ที่ 

 
ช่ือ – สกลุ 

 
โรงเรียน 

วันที่บรรจ ุ
ผลการประเมิน ครั้งที ่ วันท่ี 

แตงต้ัง
เปนครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.เสาวลักษณ  
เกษมสวัสดิ ์

ราษฎรบํารุง
ธรรม 

1  มี.ค. 
59 

74.14 75.73 85.39 87.77 90.34 96.46 97.25 98.23 
1  มี.ค. 

61 
2 น.ส.ระวิวรรณ  

มณีจินดา 
บานหนอง
ขอนเทพพนม 

27 เม.ย. 
59 

77.63 80.20 82.76 85.15 89.91 93.08 93.08 94.86 
27 เม.ย. 

61 
 

 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดตรวจสอบผลแลว  ผลการประเมินการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 3 ราย ผานการประเมินฯทั้ง 8 
ครั้ง โดยครั้งที่ 1 – 4 มีผลการประเมินไมตํ่ากวา รอยละ 50 และครั้งที่ 5 – 8 มีผลการประเมินไมตํ่ากวารอยละ 60 ซึ่ง
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด   

จึงเห็นสมควร อนุมัติผลการประเมินฯ และแตงต้ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย ใหดํารงตําแหนงครู ในสถานศึกษาเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งน้ี  ต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบ
กําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครบ 2 ป จํานวน 3 ราย 
 
 
 
 



54 
 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ
หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังน้ี 
1.  ผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย จํานวน  3 ราย  
2. อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

ใหดํารงตําแหนงครู  และใหไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ทั้ง  3 ราย 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.13  เรื่อง  การต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมี
วิทยฐานะชํานาญการ (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3) 

 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงคขออนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 18 รายดังตอไปน้ี  
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1   จํานวน 6 ราย 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3   จํานวน 4 ราย 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4   จํานวน 5 ราย 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8จํานวน3ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

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

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
6.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 
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5.  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8(1) และขอ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงวา ไดรับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพจิารณา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน18 รายและไดตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับการประเมินแลว  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ค.ศ.กําหนดทุกราย 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและดานที่ 
3 ดานผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับการประเมินจํานวน18  ราย ดังน้ี 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 6 ราย 

 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสมาพร           
             พุมเทียน 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนบานหวยนํ้าขาว 
ค.บ. (คอมพิวเตอร
ศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
15 มิ.ย.2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยนํ้าขาว ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางสาวสุขสมาน  คําดี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาววัชรียา  ศรีวลีรัตน 
ครู ร.ร.บานตะเคียนงาม 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นางอัญชลี  อุดมศึกษา        
ตําแหนงครู 
โรงเรียนบานทุงยาว 
ค.บ.(ประถมศึกษา                    

    ภาษาไทย/ 
  12 มิ.ย.2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงยาว ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางสาวสมบูรณ  ตั้งอุดมภพ 
   ขาราชการบํานาญ   

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวสมบูรณ  บุญยงค 
  คร ูร.ร.บานทามะเฟอง 
  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
  สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 นางสาวเสาวนีย  กุลทอง     
ตําแหนงครู 
โรงเรียนวัดศรีโลหะ
ราษฎรบํารุง 
ศษ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)                    

    ปฐมวัย/ 
19 มิ.ย.2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียน 
   วัดศรีโลหะราษฎรบํารุง 

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางพิมพสิริ  เจริญวัย 
   ขาราชการบํานาญ   

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวผกามาศ  สําแดงเดช 
  คร ูร.ร.อนุบาลทามวง 
 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 สาขาวิชาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 นายปภังกร  ทิพสิงห      
ตําแหนงครู 
โรงเรียนวัดศรีโลหะ
ราษฎรบํารุง 
ค.บ.(การวัดผล
การศึกษา-คณิตศาสตร) 
 

   คณิตศาสตร/ 
  19 มิ.ย.2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียน 
   วัดศรีโลหะราษฎรบํารุง 

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางสาวภา  กุลทอง 
   ขาราชการบํานาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางธีมาพร  แจงกิจ 
  คร ูร.ร.ตลาดสํารอง 
  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

5 น.ส.รจนา  เครือบุตร       
ตําแหนงครู 
โรงเรียนวัดศรีโลหะ
ราษฎรบํารุง 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)                    

    ปฐมวัย/ 
   19 มิ.ย.2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียน 
   วัดศรีโลหะราษฎรบํารุง 

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางสุรัตณวดี  สมงาม 
   ขาราชการบํานาญ   

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวลลิดา  ระงับพิษ 
  คร ูร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
  สาขาวิชาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นายคเณศวร  เกิดผล       
ตําแหนงครู 
โรงเรียนวัดศรีโลหะ
ราษฎรบํารุง 
วท.บ.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกอสราง)                

    ศิลปะ/ 
   19 มิ.ย.2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียน 
   วัดศรีโลหะราษฎรบํารุง 

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางสังเวียน  คงคา 
   ขาราชการบํานาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายธีรศักดิ์  ล้ิมวิรัตน 
  คร ูร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
  สาขาวิชาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จํานวน 4 ราย 

 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 น.ส.รัตนาวดี  บัวผัด 
ตําแหนงครู                  
ร.ร.บานเกริงกระเวีย            
วุฒิ ศศ.บ. นาฏศิลปฯ     
ค.ม.บริหารการศึกษา 
 

ศิลปะ /            
11 มิ.ย.2561 

 

1. ผอ.ร.ร.บานเกริงกระเวีย                                    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายธานินทร  อุนใจ                            
ผอ.ร.ร.บานยางขาว (ผอ.ชํานาญการ
พิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวารุณี  พรมฝาย                             
ครู  ร.ร.บานอูลอง    (ครูชํานาญการ
พิเศษ) สาขาศิลปะ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 
 
 

 

น.ส.ชลธิชา  ขันธวัตร
ตําแหนงครู                   
ร.ร.บานเหมืองสองทอ
วุฒิ ศศ.บ. บรรณารักษฯ          

ภาษาไทย/          
11 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บานเหมืองสองทอ                            ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายชูศักดิ์  สีสัน                               
ผอ.ร.ร.บานหวยเสือ (ผอ.ชํานาญการ
พิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายอํานาจ  นกดํา                               
ครู  ร.ร.วัดปาถ้ําภูเตย    (ครูชํานาญการ)      
สาขาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 น.ส.อรอุมา  โยกันยา
ตําแหนงครู                  
ร.ร.บานอูลอง               
วุฒิ ค.บ. การศึกษาปฐวัย     
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ปฐมวัย /            
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บานอูลอง                                    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายประพัศร  โพธ์ิทอง                            
ผอ.ร.ร.บานเสาหงษ (ผอ.ชํานาญการ
พิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางวันดี  เรืองบุญ                               
ครู  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ (ครูชํานาญการ
พิเศษ) สาขาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 



57 
 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

4 น.ส.จิดานันท  สุขสวัสดิ์
ตําแหนงครู                  
ร.ร.บานกุยแหย               
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ /           
25 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บานกุยแหย                                    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                            
ผอ.ร.ร.บานหินดาด (ผอ.ชํานาญการ
พิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางพิชญาดา   คําชมภู                                  
ครู  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ (ครูชํานาญการ
พิเศษ) สาขาภาษาอังกฤษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จํานวน 5 ราย 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 น.ส.กุสุมา  กัณหา 
ตําแหนง ครู    

ร.ร.บานหนองใหญ  
(เลาขวัญ) 
  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
1 มิ.ย. 2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองใหญ ผูอํานวยการ ประธาน 

2.น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธ์ิภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.เอ้ือมพร  สํ่าประเสริฐ 
ครู ร.ร.บานหนองกะหนาก 
วิทยฐานะครูชํานาญการ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 
 
 

 

น.ส.วาสนา แตงเพ็ง 
ตําแหนง ครู    

  ร.ร.บานหนองเค็ด 
  ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
8 มิ.ย. 2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเค็ด ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นางเบญจวรรณ  กล่ินเกษร 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางกฤษณา  ฉวีรัตน 
ครู ร.ร.บานชองกล้ิงชองกรด 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 
 
 

 

นายอํานาจ  เปรมปรีดิ์ 
ตําแหนง ครู    

  ร.ร.ปาไมอุทิศ 15 ฯ 
  ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(งานเกษตร)/ 
12 มิ.ย. 2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนปาไมอุทิศ 15 ฯ ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางเดือนเพ็ญ  แกวบรรจง 
ครู ร.ร.บานหนองผักแวน 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 น.ส.กาญจนา  ฉายอรุณ 

ตําแหนง ครู    
ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ 

  วม.บ.เกษตรศาสตร 
ศษ.ม. สาขาบริหาร
การศึกษา 
 

 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร)/ 
21 มิ.ย. 2561 

1.ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ดวงทิพย แผนสมบูรณ 
ครู ร.ร.บานตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร) 
 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

5 น.ส.สุกันยา  ขําอรุณ 

ตําแหนง ครู 
ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ศษ.ม. สาขาบริหาร
การศึกษา 

 

การศึกษาปฐมวัย/ 

21 มิ.ย. 2561 
1. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลา
ขวัญ 

ผูอํานวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธ์ิภูมิเลิศ 

ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางอธิกา หม่ืนบํารุง 
ผอ.ร.ร.บานสระเตยพัฒนา 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จํานวน 3 ราย 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางวีรนุช เกงธัญกรรม 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนหนองรีประชา
นิมิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
(เกษตรกรรม)/ 
1 มิ.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.หนองรีประขานิมิต ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน 
ตําแหนง รอง ผอ.ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางสาวเมตตา กัลยามงคล 
ตําแหนง ครู ร.ร.บอพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 
สาขา เกษตรกรรม 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 
 
 

 

นายถาวร สุขนา 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนหนองรีประชา
นิมิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ทัศนศิลป 
(ศิลปะ)/ 

1 มิ.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.หนองรีประขานิมิต ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน 
ตําแหนง รอง ผอ.ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายชาญชัย คูณทา 
ตําแหนง ครู ร.ร.นิวิฐราษฎรอุปถัมภ 
วิทยฐานะ ครูชํานาญการิเศษ 
สาขา ศิลปะ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 นายพนัชกร ออนนวล 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร/ 
1 มิ.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นางมธุรส ไกแกว 
ตําแหนง ครู ร.โรงเรียนวิสุทธรังษี   
จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางกมลฉัตร โลหสุวรรณ 
ตําแหนง ครู ร.ร.เทพศิรินทรลาดหญา 
กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 
สาขา คณิตศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด
นําเสนอแลว เห็นวา   

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย่ืนคําขอรับการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 
จํานวน 18 รายเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอต้ังคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประเมินดานที่ 1 ดานดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก .ค.ศ.กําหนด คือ (1) 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน (2) ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาน้ัน ที่มีความรูความสามารถเหมาะสม 
และ(3) ขาราชการครูที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะครูชํานาญการ และเปนผูมีความรู ความสามารถประสบการณ 
สอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังน้ี 
1. ต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 

ดานความรู ความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 18 ราย ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดาน

ความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทย
ฐานะชํานาญการ จํานวน 18 ราย 

2. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.14  เรื่อง การประเมินและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ (ผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3) 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงคขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 

และดานที่ 3 และแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูผานการประเมิน ใหมีวิทยฐานะชํานาญการ  จํานวน  
13  ราย ดังตอไปน้ี 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จํานวน  6 ราย   
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จํานวน  3 ราย   
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จํานวน 4 ราย   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวา หรือตํ่ากวา หรือ

สูงกวาข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ

แตงต้ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการใหไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

8. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกําหนดภาระงานข้ันตํ่าของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

9. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชํานาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

10. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชํานาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

11. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่2 ดานความรู ความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ไดสรุปผลการประเมินดานที่ 1 – 3 ของจํานวนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเสนอขอรับการประเมิน เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 13  ราย  ดังน้ี 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 6 ราย 
 

 
 
 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไมกอน

วันที ่

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉล่ีย 

1 นางรื่นฤดี   เจกะบุตร 
ครู /ร.ร.บานหนองบัว 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ดานที่ 1 100 65 94.00 96.00 91.00 93.67 ผานการประเมิน/
1 มิถุนายน2561 ดานที่ 2 100 65 90.00 91.25 86.25 89.17 

ดานที่ 3 100 65 90.00 83.00 90.00  

2 นางวาสนา  เอ่ียมจริง           
ครู/บานวังตะเคียน 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

ดานที่ 1 100 65 82.00 82.00 81.00 81.67 ผานการประเมิน/ 
4 มิถุนายน2561 ดานที่ 2 100 65 85.00 86.00 84.00 85.00 

ดานที่ 3 100 65 90.00 90.00 84.00  

3 นางสาวธิดา  บูสามสาย                    
ครู/ร.ร.วดัหนองตะโก 

ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) 
 

ดานที่ 1 100 65 89.00 95.00 96.00 93.33 ผานการประเมิน/                  
9 พฤษภาคม

2561 
ดานที่ 2 100 65 82.50 78.75 78.75 80.00 
ดานที่ 3 100 65 83.50 80.50 82.50  

4 นายอนุพันธ  เหลาพิเดช                   

คร/ูร.ร.อนุบาลดานมะขามเตี้ย 
ค.บ.(พลศึกษา) 
 

ดานที่ 1 100 65 82.00 84.00 85.00 83.66 ผานการประเมิน/                 
28 พฤษภาคม

2561 
ดานที่ 2 100 65 82.00 84.00 85.00 83.66 
ดานที่ 3 100 65 93.00 87.00 85.00  

5 นางสาวขวัญนภา  จันทรวัฒน                   

คร/ูร.ร.วัดหนองบัว 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ดานที่ 1 100 65 87.00 86.00 88.00 87.00 ผานการประเมิน/                 
4 มิถุนายน2561 ดานที่ 2 100 65 87.50 86.25 90.00 87.92 

ดานที่ 3 100 65 82.50 82.50 83.75  

6 นางสาวขนิษฐา  จิตเที่ยง                  

คร/ูร.ร.วัดหนองบัว 
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 

ดานที่ 1 100 65 86.00 86.00 81.00 84.33 ผานการประเมิน/                 
4 มิถุนายน2561 ดานที่ 2 100 65 88.75 88.75 78.75 85.42 

ดานที่ 3 100 65 90.00 86.25 88.75  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จํานวน 3 ราย 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จํานวน 4 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไมกอน

วันที ่

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉล่ีย 

1 นายแดน  เนตรสน              
ครู/ร.ร.บานหินตั้ง                    
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 

ดานที่ 1 100 65 80.00 81.00 82.00 81.00 ผานการประเมิน/ 
2 เม.ย.2561 
 

ดานที่ 2 100 65 76.00 79.00 79.00 81.33 

ดานที่ 3 100 65 78.00 80.00 81.00  

2 น.ส.ณิชา  พวงทอง                
ครู/ร.ร.บานพุมวง-พุพง            
วุฒิ ค.บ.สังคมศึกษา                
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ดานที่ 1 100 65 87.00 88.00 86.00 87.00 ผานการประเมิน/
17 เม.ย.2561 ดานที่ 2 100 65 83.00 86.00 83.00 84.00 

ดานที่ 3 100 65 82.00 81.00 83.00  

3 นางสายฝน  กุลีนอย               
ครู/ร.ร.บานบองตี้                
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย   

ดานที่ 1 100 65 92.00 90.00 96.00 92.67 ผานการประเมิน/
26 เม.ย.2561 ดานที่ 2 100 65 88.75 93.75 85.00 89.17 

ดานที่ 3 100 65 89.50 87.50 90.50  

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
อนุมัติไมกอน

วันที ่

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉล่ีย 

1. นายธวัชชัย สัสดีทอง 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ดานท่ี 1 100 65 91.00 94.00 92.00 92.33 ผานการประเมิน/ 
30 มีนาคม 

2561 
ดานท่ี 2 100 65 90.75 90.00 88.75 89.83 
ดานท่ี 3 100 65 82.50 84.50 88.50  

2. นางสาวสุมาพร  
ดิลกโชคบํารุง 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ดานท่ี 1 100 65 94.00 87.00 92.00 91.00 ผานการประเมิน/ 
17เมษายน 

2561 
ดานท่ี 2 100 65 82.50 80.00 88.75 83.75 
ดานท่ี 3 100 65 80.00 81.00 78.50  

3. นางอุษณี ผูกไมตรี 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนเทพศิรินทร 
ลาดหญา กาญจนบุรี 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ศึกษา 

ดานท่ี 1 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 ผานการประเมิน/ 
29 มีนาคม 

2561 
ดานที่ 2 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 
ดานที่ 3 100 65 92.75 92.75 92.75  

4. นางสุรัชต รัตนชัย 
ตําแหนงครู 
โรงเรียนเทพศิรินทรลาด
หญา กาญจนบุรี 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร 

ดานท่ี 1 100 65 95.00 95.00 95.00 83.00 ผานการประเมิน/ 
29 มีนาคม 

2561 
ดานท่ี 2 100 65 95.00 95.00 95.00 84.00 
ดานท่ี 3 100 65 92.75 92.75 92.75  
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การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดนําเสนอ
แลว  เห็นวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 25รายมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผานเกณฑที่ 
ก.ค.ศ.กําหนด คือ ไดรับคะแนนการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 
และไดคะแนนการประเมินดานที่ 3 จากกรรมการแตละคน ไมตํ่ากวารอยละ 65  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ดําเนินการ ดังน้ี 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จํานวน 13 ราย 
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูผานเกณฑการประเมินใหเลื่อนเปนวิทยฐานะ

ชํานาญการ โดยใหไดรับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 13 ราย 
3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ผานเกณฑการ

ประเมิน ใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 13 รายทั้งน้ี  ไมกอนวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน และตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไมผานการประเมินใหแจงใหทราบ พรอมขอสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จํานวน 13 ราย 
2. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูผานเกณฑการประเมิน ใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ 

โดยใหไดรับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 13 ราย  
3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ผานเกณฑการ

ประเมิน ใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 13 รายทั้งน้ี  ไมกอนวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน และตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไมผานการประเมินใหแจงใหทราบ พรอมขอสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.15   การต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2) 

 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงคขออนุมัติต้ังคณะกรรมการชุดที่ 1  เพื่อ

ประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 36 ราย
ดังตอไปน้ี  

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1   จํานวน 9 ราย 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2   จํานวน 7 ราย 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3   จํานวน 15 ราย 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4   จํานวน 3 ราย 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จํานวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

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

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8(1) และขอ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงวา ไดรับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพจิารณา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน21รายและไดตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับการประเมินแลว  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ค.ศ.กําหนดทุกราย  

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับ
การประเมิน เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 36  ราย ดังน้ี 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน  9 ราย 

 

ที่ 
ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 
 
 
 

นายวิรัตน             
               บาลเพชร 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนบานดงเสลา 
ค.บ.(พลศึกษา) 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/ 
25 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงเสลา    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายประมวล  เจริญสุข 
   (ขาราชการบํานาญ สพป.กจ.1) 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายอดุลย  ยุมังกูร 

    ครู ร.ร.บานพุนํ้าเปรี้ยว 
    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 นายเจิมศักดิ์             
               เขมแข็ง 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี                  
(คอมพิวเตอร)/ 
25 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางมัทนา  มงคล 
  (ขาราชการบํานาญ สพป.กจ.1) 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายกฤษกรณ  วงศสิทธิพิศาล 

    ครู ร.ร.วัดทุงลาดหญาฯ 
    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    (คอมพิวเตอร)   

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 วาที่ร.ต.กิติโรจน             
               อํานาจ 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนบานทาเสด็จ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ศษ.ม.  (การบริหาร
การศึกษา) 

ภาษาตางประเทศ                  
(ภาษาอังกฤษ)/ 
22 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานถ้ําอางหิน    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางปรีดา  มีบํารุง 
  (ขาราชการบํานาญ สพป.กจ.1) 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวสุรางค  สงบุญ 

    ครู ร.ร.วัดทุงลาดหญาฯ 
    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)   

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 นางสาวสุทาทิพย            
               บุญรอด 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนบานทาเสด็จ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

ปฐมวัย 
21 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานทามะเฟอง    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางสาวสุรีย  พรมอยู 
  (ขาราชการบํานาญ สพป.กจ.1) 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวจีเรียง  บุญสม 
    ครู ร.ร.บานทุงมะขามเฒา 
    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย   

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 นางสาวละลิตา             
               ระงับพิษ 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

ปฐมวัย 
21 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางสุกัญญา  บุญนอม 
(ขาราชการบํานาญ สพป.กจ.1) 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสาวผกามาศ  สําแดงเดช                              
   ครู ร.ร.อนุบาลทามวง 

    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย   

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

6 นางสาวอารีย             
               หลักศิลา 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย 
21 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร    ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางศรีรัตน  ศักดิ์ศิริโสภาค 
  (ขาราชการบํานาญ สพป.กจ.1) 

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3.นางสรอยทิพย  ถานะลุน                              
   ครู ร.ร.วัดอินทาราม“โกวิทอินทราทร” 

    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาปฐมวัย   

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7 นางวรรณา  หลบภัย       
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนบานหนองไผ 
ค.บ. การประถมศึกษา 

 
 

คณิตศาสตร/ 
22 เม.ย.2561 
 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผ ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นางมุจลินท  ภุมรินทร 
    ขาราชการบํานาญ 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3.นายสามารถ  จันหา 

    ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8 นางสาวบูรจิต  
พานประเสริฐ       
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดหนองเสือ 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)                 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 
21 มิ.ย 2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายปญญา  ทิมนอย 
    ขาราชการบํานาญ 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3.นางสุรัตน  วีระกุล 

    ครู ร.ร.วัดวังศาลา 
    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9 นางสาวกาญจนณภัทร 
     พิรพัฒนชาญกิจ       
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณา
ราม 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม/ 
 19 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองอีเห็น ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายนิวัตร  มงคล 
    ขาราชการบํานาญ    

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. นางพิมพรรณ  อยูสุข 

    ครู ร.ร.วัดกรางทองราษฎรบูรณะ 
    วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จํานวน  7 ราย 

 

ที่ 
ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 
 
 
 

น.ส.กัญญาพัฒน  
มามาตร 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
รร.บานทามะกา 
(ศษ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ, 
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
9 เม.ย. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาออน ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผูอํานวยการ รร.บานทามะกา ผูอํานวยการ กรรมการ 

3.นางวิไลลักษณ  ศรีจันทร 
ครูรร.วัดหนองพลับ 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาภาษาอังกฤษ 

ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

2 นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
รร.วัดสระลงเรือ 
(ค.บ.พลศึกษา) 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา/ 
8 มิ.ย. 2561 

1. นายปกรณ มวงเจริญ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผูอํานวยการ รร.วัดสระลงเรือ ผูอํานวยการ กรรมการ 

3.นายนรา อาดปกษา 
ครูรร.วัดตะคร้ําเอน 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

3 น.ส.พรพิมล  
ตันติวรธรรม 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
รร.บานวังไผ 
(ค.บ.คณิตศาสตร, 
ศ ษ . ม . ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 

คณิตศาสตร/ 
15 มิ.ย. 2561 

1. นายปกรณ มวงเจริญ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผูอํานวยการ รร.บานวังไผ ผูอํานวยการ กรรมการ 

3.นางสมพิศ เชื้อด ี
ครู รร.บานหนองตายอด 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร 

ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

4 นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์ 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
รร.วัดสํานักครอ 
(ค.บ.วิทยาศาสตรทั่วไป, 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา) 

วิทยาศาสตร/ 
15 มิ.ย. 2561 

1. นายคุณาพิชศน แซมสีมวง ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผูอํานวยการ รร.วัดสํานักครอ ผูอํานวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา ยางสวย 
ครู รร.วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร 

ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

5 นางวรณิกา   
เพ็ชรปานกัน 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
รร.บานไพรงาม 
(ค.บ.การศึกษาปฐมวัย) 

ปฐมวัย/ 
18 มิ.ย. 2561 

1. นายปกรณ มวงเจริญ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผูอํานวยการ รร.บานไพรงาม ผูอํานวยการ กรรมการ 

3.นางสุฌาณีดํารงฤทธ์ิ 
ครู รร.บานไผสี 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาปฐมวัย 

ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

6 นายพงษประดิษฐ  
               พรมทองด ี
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
รร.บานเขากรวด 
(ค.บ.วิทยาศาสตรทั่วไป, 
ศ ษ . ม . ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 
 

วิทยาศาสตร/ 
18 มิ.ย. 2561 

1. นายปกรณ มวงเจริญ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผูอํานวยการ รร.บานเขากรวด ผูอํานวยการ กรรมการ 

3.นายธวัช สืบศักดิ ์
ครู รร.อนุบาลหวยกระเจา 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร 

ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 
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ที่ 
ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

7 น.ส.อุดมรัตน  เบ็ญพาด 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
รร.บานไพรงาม 
(ศศ.บ.การบัญช)ี 

คณิตศาสตร/ 
22 มิ.ย. 2561 

1. นายปกรณ มวงเจริญ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผูอํานวยการ รร.บานไพรงาม ผูอํานวยการ กรรมการ 

3.นางสมพิศ เชื้อด ี
ครู รร.บานหนองตายอด 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร 

ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จํานวน  15 ราย 

 

ที่ 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 
 
 
 

นายพาริส  ไชยมงคล
ตําแหนงครู                  
ร.ร.บานกุยแหย           
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร/           
14 มิ.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.บานกุยแหย           ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                            
ผอ.ร.ร.บานหินดาด   
(ผอ.ชํานาญการพิเศษ) 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3. นายสําราญ รักษาสัตย                             
ครู  ร.ร.บานหินแหลม     
(ครูชํานาญการพิเศษ) สาขาคณิตศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 นางปยฉัตร  รมโพธ์ิทอง
ตําแหนงครู                   
ร.ร.บานกุยแหย        
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ          

ภาษาอังกฤษ /         
21 มิ.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.บานกุยแหย           ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                            
ผอ.ร.ร.บานหินดาด  (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางพิมพนภัส  พาวันดี                               
ครู  ร.ร.บานเสาหงษ     
(ครูชํานาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 นางรุงนภา  สังขวิภาส
ตําแหนงครู                  
ร.ร.บานอนุบาลสังขละบุรี            
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย        
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/             
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.บานอนุบาลสังขละบุรี                ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ดวงสงค                            
ผอ.ร.ร.บานซองกาเรีย  
(ผอ.ชํานาญการพิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางวรรณะ  ศรีเทพ                               
ครู  ร.ร.บานทาดินแดง  
(ครูชํานาญการพิเศษ)  
สาขาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 นางเพ็ญจันทร สีมา   
ตําแหนงครู                    
ร.ร.อนุบาสังขละบุรี           
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/            
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.บานอนุบาลสังขละบุรี                ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ดวงสงค                            
ผอ.ร.ร.บานซองกาเรีย  
(ผอ.ชํานาญการพิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.อังสนา  แยมเกษร                                  
ครู  ร.ร.บานซองกาเรีย  
(ครูชํานาญการพิเศษ) 
สาขาภาษาอังกฤษ 
 
 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

5 น.ส.ศิริเพ็ญ กอนเมฆ   
ตําแหนงครู                    
ร.ร.คุรุสภา                   
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ    

วิชาภาษาอังกฤษ            
รับคําขอ 22 มิ.ย.
2561 

1.ผอ.ร.ร.คุรุสภา                   ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายปฐม  แหนกลาง                            
ผอ.ร.ร.บานปากลําปล็อก  
(ผอ.ชํานาญการพิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.พิชญาดา  คําชมภู                                 
ครู  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ  
(ครูชํานาญการพิเศษ)  
สาขาภาษาอังกฤษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นางกานติมา  สีนวล  
ตําแหนงครู                    
ร.ร.คุรุสภา                   
วุฒิ ศศ.บ.ประถมศึกษา    

คณิตศาสตร /           
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.คุรุสภา                   ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายปฐม  แหนกลาง                            
ผอ.ร.ร.บานปากลําปล็อก  
(ผอ.ชํานาญการพิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นายสําราญ รักษาสัตย                             
ครู  ร.ร.บานหินแหลม     
(ครูชํานาญการพิเศษ) สาขาคณิตศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 นายสุภาพ  เทียนเล็ก  
ตําแหนงครู                    
ร.ร.บานหวยมาลัย                  
วุฒิ ค.บ.สังคมศึกษา   

สังคมศึกษา /           
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.รร.บานหวยมาลัย                   ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ                            
ผอ.ร.ร.บานหวยกบ (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.ยุพดี  ทรัพยอินทร                             
ครู  ร.ร.วัดวังกวิเวการาม   
(ครูชํานาญการพิเศษ)  
สาขาสังคมศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8 น.ส.อรพิน   
หวยหงษทอง  ตําแหนงครู                    
ร.ร.บานหวยมาลัย                  
วุฒิ ค.บ.ศิลปศึกษา        
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ศิลปะ /            
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.รร.บานหวยมาลัย                   ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ                            
ผอ.ร.ร.บานหวยกบ (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.กาญจนา  บัวเบา                               
ครู  ร.ร.บานพุเตย     
ครูชํานาญการพิเศษ)  
สาขาศิลปะ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9 นางรพีพรรณ  
สุขอุดมกอบกุล  ตําแหนง
ครู                    ร.ร.บาน
หวยมาลัย                  วฒุิ 
ค.บ.ประถมศึกษา        ศษ.
ม.การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร  /           
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.รร.บานหวยมาลัย                   ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ                            
ผอ.ร.ร.บานหวยกบ (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นายฉัตรชัย  ศรีสุข                               
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี   
(ครูชํานาญการพิเศษ)  
สาขาวิทยาศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นายกฤตศิลป  สังขนิธิ  
ตําแหนงครู                    
ร.ร.บานหวยมาลัย                  
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ  /           
22 มิ.ย.2561 

1.ผอ.รร.บานหวยมาลัย                   ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ                            
ผอ.ร.ร.บานหวยกบ (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.น.ส.อังสนา  แยมเกษร                                  
ครู  ร.ร.บานซองกาเรีย (ครูชํานาญการพิเศษ)  
สาขาภาษาอังกฤษ 
 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ที่ 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

11 
 
 
 

น.ส.สุรีรัตน  เลิศเสถียร  
ตําแหนงครู                    
ร.ร.บานเขาชาง                  
วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ      
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

สังคมศึกษา/             
22 มิ.ย.2561 

1. นางอัญชิสา ปาละรัตน                           
ครู รก. ผอ.ร.ร.บานหวยมาลัย                                         

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางไฉไล ศุภมาตร                            
ผอ.ร.ร.บานสารวัตร  
(ผอ.ชํานาญการพิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางระเบียบ  จิณะแสน                                  
ครู  ร.ร.หลุงกัง (ครูชํานาญการพิเศษ)        
สาขาสังคมศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12 น.ส.ศิริวรรณ  จีนทอง  
ตําแหนงครู                    
ร.ร.อนุบาลไทรโยค                 
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย      
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย/             
25 มิ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร..อนุบาลไทรโยค                  ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นางไฉไล ศุภมาตร                            
ผอ.ร.ร.บานสารวัตร  
(ผอ.ชํานาญการพิเศษ)       

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางอนุสรณ สมบัติคุโณปการ                                  
ครู  ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 
 (ครูชํานาญการพิเศษ) สาขาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13 น.ส.รัตนาพร  
วนาพิทักษกุล  ตําแหนงครู                    
ร.ร.บานทามะเดื่อ                 
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย      
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย /            
25 มิ.ย.2561 

1.นางอารีย  กัลปวงษ                              
ครู รก. ผอ.ร.ร.บานทามะเดื่อ                                         

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายภิรมย  จันโนต๊ิบ                            
ผอ.ร.ร.บานประจําไม (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางวันดี  เรืองบุญ                                  
ครู  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ 
(ครูชํานาญการพิเศษ)     
สาขาปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14 น.ส.สุธาสินี คัยนันทน  
ตําแหนงครู                    
ร.ร.บานวังผาตาด                 
วุฒิ วท.บ.คณิตศาสตร       
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร /            
26 มิ.ย.2561 

1.น.ส.อําไพ  ทองสอน                              
ครู รก. ผอ.ร.ร.บานวังผาตาด                                         

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                            
ผอ.ร.ร.บานหินดาด  (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นายสําราญ รักษาสัตย                             
ครู  ร.ร.บานหินแหลม     
(ครูชํานาญการพิเศษ) สาขาคณิตศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15 นางนภสร  พุทธรักษา  
ตําแหนงครู                    
ร.ร.บานทุงเรือโกลน                 
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย           
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  /           
26 มิ.ย.2561 

1.นางประภาภรณ  จันดา                              
ครู รก. ผอ.ร.ร.บานทุงเรือโกลน                                         

ผูอํานวยการ ประธาน 

2.นายนรากร  กาลสุวรรณ                            
ผอ.ร.ร.บานวังสิงห  (ผอ.ชํานาญการพิเศษ)      

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3.นางสุรินทร  มหาพรหม                             
ครู  ร.ร.บานยางโทน    
(ครูชํานาญการพิเศษ)  
สาขาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จํานวน  3 ราย 

 

ที่ 
ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 
 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ 
 เมืองมนต 
ตําแหนง ครู    
ร.ร.บานหนองปลาไหล 
ค.บ.สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
19 เม.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแก
ประชาสรรค (ใกลเคียง) 

ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางละมอม  แจงโพธ์ิ 
ครู ร.ร.หมูบานปาไม 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 น.ส.เสาวณา  วังเวงจิตต 
ตําแหนง ครู    
ร.ร.บานตรอกสะเดา 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
15 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนบานตรอกสะเดา ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นางปญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.นาวรัตน  พิทักษวงษ 
ครู ร.ร.บานพรหมณี 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 น.ส.อารมณ   
สระทองจวง 
ตําแหนง ครู    
ร.ร.เขาวงพระจันทร 
ค.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร/ 
19 มิ.ย.2561 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนเขาวงพระจันทร ผูอํานวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายไพศาล โพธ์ิทอง 
ครู ร.ร.บานตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สาขาวิชาวทิยาศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จํานวน 2 ราย 

ที่ 
ช่ือ-ช่ือสกุล/ตําแหนง/
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 
สพท.รับคําขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
วท.บ. สาขาวทิยาการ 
คอมพิวเตอร 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร)/ 
20 มิ.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.ทามวงราษฎรบํารุง ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นายจิตกร อารียวงศสถิตย 
ตําแหนง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
สาขา คอมพิวเตอร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางจิรภา ศรีนวล 
ตําแหนง ครู ร.ร.ทาเรือพิทยคม 
วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 นายพิรุณ  
ประภาจิตสุนทร 
ตําแหนงครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
จังหวัดกาญจนบุรี 
วท.บ. สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร)/ 
22 มิ.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห ผูอํานวยการ ประธาน 

2. นางคมคาย ปวุตตานนท 
ตําแหนง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี   
สาขา คอมพิวเตอร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางศิวพร คลายเจก 
ตําแหนง ครู ร.ร.เทพศิรินทรลาดหญา 
กาญจนบุรีวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
สาขา คอมพิวเตอร 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด
นําเสนอแลว เห็นวา   

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย่ืนคําขอรับการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 36 รายเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอต้ังคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประเมินดานที่ 1 ดานดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับการประเมิน เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
จํานวน 36 ราย เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

 

จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังน้ี 
1. ต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 

2 ดานความรู ความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 36 ราย ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 

ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน   
36 ราย 

2. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.16 เรื่อง   การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ  
ชํานาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ดานท่ี 1  และดานท่ี 2) 

 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงคขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 9 รายดังตอไปน้ี  
 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1   จํานวน 5 ราย 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3   จํานวน 2 ราย 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จํานวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

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

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สําหรับวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 

3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และ     
ดานที2่ สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑการตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผูผานการ
ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 

3.  กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และกศจ.กาญจนบุรี  พิจารณา
แลว  มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย  
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 –  และขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที2่ เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป 

4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงวา  คณะกรรมการ ชุดที1่ ไดสรุปผลการประเมิน ดานที่ 1 และดานที่ 
2  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษแลวจํานวน 
9 ราย ดังน้ี 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 5 ราย 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จํานวน 2 ราย 
 

 
 
 
 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคําขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ
ผานรอย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นางติญาณี             
             กุลขัว 
ครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดชุกพ้ี 

ค.บ.             
(วิทยาศาสตร

ทั่วไป) 

ภาษาไทย/ 
25 พ.ค.2561 

ดานที่ 1 100 70 92.00 88.00 90.00 90.00 

ดานที่ 2 100 70 89.00 92.00 90.00 90.33 

2 นางขวัญหทัย            
             สมรูป 
ครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนบานจันอุย 
 

วท.บ.
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี                 
(งานบาน งาน

ประดิษฐ/ 
31 พ.ค.2561 

ดานที่ 1 100 70 89.00 85.00 93.00 89.00 

ดานที่ 2 100 70 83.75 81.25 88.75 84.58 

3 นางกรรณิการ  
บุญญาลัย   
ครู/ร.ร.บานหวยไร 
 

ค.บ. 
(ธุรกิจศึกษา
(บัญช)ี 
ค.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

21 พ.ค.2561 

ดานที่ 1 100 70 93.00 92.00 91.00 92.00 

ดานที่ 2 100 70 91.25 90.00 93.75 91.66 

4 นางสาวมสาวรี   
     นาสวนโสภณ  
ครู/ร.ร.อนุบาล
กาญจนบุรี 
 

วท.บ. 
(สถิติประยุกต)
ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

คณิตศาสตร/ 
31 พ.ค.2561 

ดานที่ 1 100 70 90.00 91.00 92.00 91.00 
ดานที่ 2 100 70 92.00 90.00 93.00 91.66 

5 นางพรพรรณ  
ปสังคานนท 
ครู/ร.ร.บานทา
มะนาว 
 

ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

5 มิ.ย.2561 

ดานที่ 1 100 70 91.00 96.00 95.00 94.00 

ดานที่ 2 100 70 92.50 88.75 88.75 90.00 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคําขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ
ผานรอย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 น.ส.จิรวรรณ อางทอง 
ครู ร.ร.บานซองกา
เรีย 

ค.บ./การศึกษา
พิเศษ ศษ.ม./    

บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/  
2 เม.ย.61 

ดานที่ 1 100 70 88.00 88.00 86.00 87.33 

ดานที่ 2 100 70 89.00 90.00 88.00 89.00 

2 นางสุพัตตรา 
ภิรมยโพลง 
ครู ร.ร.บานทาดิน
แดง 

ค.บ./การศึกษา
ปฐมวัย ศษ.ม./

บริหารการศึกษา 

ปฐมวัย/  10 
เม.ย.61 

ดานที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ดานที่ 2 100 70 88.75 87.50 86.25 87.50 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จํานวน 2 ราย 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 

โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคําขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ
ผานรอย

ละ 

คะแนนของกรรมการประเมิน 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1 นายอติชาต  
ทัพวิเศษ 
ครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ศป.ม.  
สาขามนุษย 
ดุริยางควิทยา 

ศิลปะ (ดนตรี) 
30 มีนาคม
2561 

ดานที่ 1 100 70 78.00 88.00 86.00 84.00 

ดานที่ 2 100 70 90.00 86.00 88.00 88.00 

2 นางสาวสุธินันท  
เปาเพชร 
ครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนพังตรุ
ราษฎรรังสรรค 

ค.ม.  
สาขาการ
บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
(คอมพิวเตอร) 
20 เมษายน
2561 

ดานที่ 1 100 70 92.00 91.00 92.00 91.66 
ดานที่ 2 100 70 91.25 91.25 88.75 90.41 

 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดนําเสนอ

แลวเห็นวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
จํานวน 9 ราย  มีผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และใหสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 - 2 ใหคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุมสาระวิชาที่เสนอขอรับการ
ประเมิน เพื่อดําเนินการตอไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังน้ี 
1. ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จํานวน 9 ราย 
2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน  สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) พรอม

ทั้งผลการประเมินดานที่ 1 – 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที่ 1ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป 
 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.17 เรื่อง  การประเมินและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ(ผลการประเมินดานท่ี 3) 

 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงคขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 3  ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษจํานวน 27  ราย ดังน้ี 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จํานวน 10ราย 
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จํานวน  8  ราย 
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จํานวน  3  ราย 
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน  6 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวา หรือตํ่ากวา หรือ

สูงกวาข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแตงต้ัง

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการใหไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงข้ึน 
8. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

กันยายน 2553  เรื่อง  การกําหนดภาระงานข้ันตํ่าของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
9. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประเมิน
ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมี      
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของ
ผูเขารับการประเมิน สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และขอสังเกตของคณะกรรมชุด
ที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดําเนินการประเมินข้ันที่ 3 ภายในระยะเวลาที่    
ก.ค.ศ.กําหนดแลว 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด  แจงวาคณะกรรมการชุดที่ 2 ไดรายงานสรุปผลการประเมิน
ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเปนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ ในสาขาวิชาตางๆ  จํานวน  27  ราย ดังน้ี 

2.1 ผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด   จํานวน 20ราย 

2.2 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จํานวน   3ราย 

2.3 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จํานวน   3 ราย 

2.4 ไมผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน   1  ราย 
 

3. กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน หรือไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 

4. กรณีที่ผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา  ผลการ
ปฏิบัติงานฯ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และกศจ.กาญจนบุรี มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 
เดือนและครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 ปรากฏ ดังน้ี 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 10 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (กรณีปรับปรุงคร้ังที่ 1) 
1. นางเบญมาศ     

ลิขิตวัฒนกิจ 
ผูอํานวยการ/ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดหนองบัว 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

45.00            
28.00 

45.00            
26.00 

45.00            
26.00 

ผาน/ 
16 มิ.ย.2561/ 
  16 มิ.ย.2561 

คะแนนรวม 100 70 68.00 70.00 70.00 

กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(กอนประถมศึกษา)จํานวน 2 ราย 
2. นางศิริทร   

เทศสาลี 
ครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดทุงลาดหญาฯ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
28.00 

47.50
26.00 

ผาน/ 
20 ก.ย.2560/ 
  24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 75.50 73.50 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

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

3. นางสาวบัณฑิตา   
พวงไพบูลย 
ครู/ชํานาญการ 
ร.ร.บานทาสนุน 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50
28.00 

ผาน/ 
10 เม.ย.2561/ 
  16 ธ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 75.50 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา  (กรณีปรับปรุง  คร้ังที่ 1) จํานวน 2 ราย 

4. 
 

นางสาวอัชฉรา   
เกตุสงา 
ครู/ชํานาญการ 
ร.ร.บานใหม 
(จีนาภักดิ์วิทยา) 
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
30.00 

57.50            
26.00 

ผาน/ 
6 ธ.ค.2560/ 
21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 73.50 77.50 73.50 

5. นางสาวแกวรัตนภา   
ประชากุล 
ครู/ชํานาญการ 
ร.ร.บานองสิต 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
30.00 

57.50            
26.00 

ผาน/ 
20 เม.ย.2561/ 
  24 เม.ย.2560 

คะแนนรวม 100 70 73.50 77.50 73.50 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) (กรณีปรับปรุง  คร้ังที่ 2) จํานวน 3 ราย 
6. นางสุวจี   

หงสเวียงจันทร 
ครู/ชํานาญการ 
ร.รอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

60.00            
26.00 

60.00            
24.00 

60.00            
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 

คะแนนรวม 100 70 86.00 84.00 86.00 

7 นางชุติมา   
คลายทอง 
ครู/ชํานาญการ 
ร.ร.บานตะเคียนงาม 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

48.25            
26.00 

48.25            
26.00 

48.25            
24.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 

คะแนนรวม 100 70 74.25 74.25 72.25 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนพัฒน   
เมฆเคล่ือน 
ครู/ชํานาญการ 
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)    

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
24.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมตั/ิ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) (กรณีปรับปรุง  คร้ังที่ 1) จํานวน 1 ราย 
9. นางวีณา   

ผองศิริ 
ครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเกา 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
24.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (กรณีปรับปรุง  คร้ังที่ 1) จํานวน 1 ราย 
10 นายภมรพล   

     หงษเวียงจันทร 
ครู/ชํานาญการ 
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
กลุมสาระวิทยาศาสตร 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
27.00 

46.25 
27.00 

ผาน/ 
29 มี.ค.2561/ 
16 มิ.ย.2561 คะแนนรวม 100 70 72.25 73.25 73.25 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จํานวน 8 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

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

กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) จํานวน 1 ราย 
1. นายบรรจง   

ชูเชิดมงคลกลุ 
ครู ร.ร.บานเขาศาลา 
วุฒิ ค.บ. การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

ผาน/ 
5 ก.พ.61/ 
21 ธ.ค.58 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 81.00 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) จํานวน 2 ราย 
2. นางโสภา  คํานา 

ครูร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
วุฒิวทบ. พลศึกษาการ
จัดการทางการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

ผาน/ 
16 ต.ค.60/ 
24 เม.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 84.50 85.50 84.50 

3 นายอิทธิกร 
อินตะปญญา 
ครูร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
วุฒิค.บ. พลศึกษา 
ค.ม. บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

ผาน/ 
15 ม.ค.61/ 
19 ก.ค.59 คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 83.50 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) จํานวน 2 ราย 

4 นางสาวพิมพแพร   
สืบบุก 
ครู ร.ร.วดัสระลงเรือ 
วุฒิศษ.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. มัธยมศึกษา  
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50 
28.00 

47.50 
27.00 

47.50 
32.00 

ผาน/ 
12 ก.ย.60/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 75.50 74.50 79.50 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

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

5 นายทวี  ศรีธร 
ครูร.ร.วัดดอนเจดยี 
วุฒิ ค.บ. การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

ผาน/ 
26 ม.ค.61/ 
12 ธ.ค.59 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 74.50 

กลุมการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) จํานวน 2 ราย 

6 นางจิราวรรณ 
เนตรสวาง 
ครู ร.ร.ประชาวิทยาคาร 
วุฒิค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

45.00 
27.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผาน/ 
30 ต.ค.60/ 
22 ต.ค.58 คะแนนรวม 100 70 72.00 71.00 71.00 

7 นางสาวอานุช 
ศรสินชัย 
ครูร.ร.ประชาวิทยาคาร 
วุฒิค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 
     ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผาน/ 
30 ต.ค.60/ 
22 ต.ค.58 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จํานวน 1 ราย 

8 นางนุสรา  ทิพยอุทัย 
ครูร.ร.บานทามะกา 
วุฒิค.บ. ภาษาอังกฤษ 
      ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
28.00 

ผาน/ 
24 ม.ค.61/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 83.00 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จํานวน1 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

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

กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร (ปรับปรุงคร้ังที่ 1)  จํานวน 1  คน 
1 นางสาวภัคจิรา  

บัวผัด 
ครู ร.ร.บานไรปา 
วุฒิ วท.บ.เคมี           
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

51.25 
27.00 

51.25 
28.00 

51.25 
29.00 

ผาน/ 
16 พ.ค.2561 
/19 พ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 78.25 79.25 80.25 

กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2)  จํานวน 1  คน 
2 นางพิมพา  แพทยวงศ 

ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
(เดิม ร.ร.บานหินดาด) 
วุฒิ ค.บ.คณิตศาสตร /
ค.ม.บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผาน/ 
 25 ธ.ค.2560 
/21 ต.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)  จํานวน 1  คน 
3 น.ส.กิ่งกาญจน  สาล ี

ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร 
     ค.ม.บริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

ผาน/ 
 29 มี.ค.2561 
/24 เม.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 79.75 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จํานวน 6 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหนง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

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

กลุมสาระวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง คร้ังที่ 1) จํานวน 2 ราย 

1. นางสาวพเยาว  
      สาละสาลิน 
ครูร.ร.เลาขวัญราษฎร
บํารุง 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผาน/ 
1 ก.พ.61/ 
12 ธ.ค.59 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

2. นายชยพล เพชรพิมล 
ครูร.ร.กาญจนานุ
เคราะห 
ปร.ด.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผาน/ 
23 เม.ย.61/ 
24 เม.ย.60 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

กลุมสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) (ปรับปรุง คร้ังที่ 1) จํานวน 1 ราย 

3. นางธนัฎฐา  
เหรียญเครือ 
ครู ร.ร.พระแทนดงรัง 
วิทยาคาร 
ค.บ. จิตวิทยาและการ 

แนะแนว 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ผาน/ 
31 ม.ค.61/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 74.75 74.75 74.75 

กลุมสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ประเมินใหม) จํานวน 2 ราย 
4 นายชนินทรเดช  

      คงสุวรรณ 
ครูร.ร.กาญจนานุ
เคราะห 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ค.บ. พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุง คร้ังที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

5 นายทองสุข   
     ทองไพรวรรณ 
ครูร.ร.ไทรโยคมณี
กาญจนวิทยา 
ค.ม. วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง คร้ังที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประเมินใหม) จํานวน 1 ราย 
6 นางสาวนุชนาฎ  

      ทรัพยแกวยอด 
ครูร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

21.25 
23.00 

21.25 
22.00 

21.25 
22.00 

ไมผานเกณฑ 

คะแนนรวม 100 70 44.25 43.25 43.25 
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การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดพิจารณาแลว  เห็นวา 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ไดมีมติสรุปผลการประเมิน ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 27 ราย ดังน้ี 
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 10 ราย 

1) ผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด                       จํานวน 6 ราย 
2) ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จํานวน 1  ราย 
3) ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2                                   จํานวน 3  ราย 

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จํานวน 8 รายผานเกณฑการ
ประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ทั้ง 8 ราย 

1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จํานวน 3 รายผานเกณฑการ
ประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ทั้ง 3 ราย 

1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                          จํานวน 6 ราย 
1) ผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนดจํานวน 3 ราย 

2) ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จํานวน 2  ราย 
3) ไมผานเกณฑการประเมินฯ ตาม ที่ ก.ค.ศ. กําหนด    จํานวน 1 ราย 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานเกณฑการประเมิน ดานที่ 3 เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 20 ราย เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ทั้งน้ี ตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกลาวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที ่ก.ค.ศ.
กําหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน) รวม  3รายและ (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน) รวม  3  ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติใหผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑการประเมินรวม 1ราย โดยมี
ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับท่ีมอบในท่ีประชุม) ควรแจงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดังกลาวทราบพรอมขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาดําเนินการ  ดังน้ี 
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จํานวน 27 ราย 
2. อนุมัติใหแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูผานเกณฑการประเมิน ดานที่ 3 ใหเลื่อนเปน

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 20 
ราย 

3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ผานเกณฑการ
ประเมิน ใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 20 ราย  ทั้งน้ี  ไมกอน
วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน และตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ.3 
เกิน 1 ข้ัน 

4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหดําเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก .ค.ศ. 
กําหนด 
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5. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไมผานการประเมินดานที่ 3 ใหแจงใหทราบพรอมขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ผลการประเมินดานที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จํานวน 27 ราย 
2. แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และใหไดรับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จํานวน 20ราย ทั้งน้ีจะตองผานการพัฒนากอนแตงต้ังใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูผานเกณฑการประเมิน 
ใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวน20ราย ทั้งน้ี ไมกอนวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน ไมกอนวันที่ผานการพัฒนากอนแตงตัง และตองไดรับเงินเดือนไมตํ่า
กวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหดําเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

5. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไมผานการประเมินดานที่ 3 ใหแจงใหทราบพรอมขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.18 เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2) 

คําขอ 
ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4  จํานวน 12 ราย  ดังตอไปน้ี  

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1   จํานวน 9 ราย 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3   จํานวน 3 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 53 และมาตรา54) 
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8(1) และขอ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นางสาวณัฏฐชนินาถ  วทัญู  ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคํา
ขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน  2  รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่อง การจัดประสบการณการเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช
ชุดกิจกรรม 5 s Learning By Nutchaninat สําหรบัเด็กช้ันอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรุี  
                                1.2 งานวิชาการอื่น เรื่อง รปูแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบ SSCCP กลุมปฐมวัย เรือ่ง 
การอนุรกัษสิง่แวดลอมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ดานความรู ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรี  รวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

2. นางเพชรินทร  เหล็กมา   ครูโรงเรียนบานปากนาสวน  สพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคําขอรับการ
ประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องแบบฝกทักษะการอานและการเขียนชุดมาตราตัวสะกดโดยใชชิปปา โมเดล 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  
                                1.2 งานวิชาการอื่น เรื่องหนังสือสงเสริมการอาน ชุดทักษะทางภาษา โดยใชการสอนแบบ
ธรรมชาติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 รวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
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3. นางสาวกรนิภา  คงอน   ครู โรงเรียนบานถํ้าสพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคําขอรับการประเมิน(ก.ค.
ศ.1) แบบรายงาน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน   (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการสอนดวยวิธีเรียนแบบผสมผสานวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
                               1.2 งานวิชาการอื่น เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องเพื่อนรักในตางแดนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กําหนด 

4. นางสุคนธทิพย   วรรณพนม   ครู โรงเรียนบานเขาตกฯสพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคําขอรับการ
ประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน  ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการอานเชิงวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 
                               1.2 งานวิชาการอื่น เรื่องการพัฒนาการอานเชิงวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคแผนผังความคิด รวมจํานวน 4 ชุด  ซึ่งเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

5. นางเบญจา  สนธยานาวิน   ครู โรงเรียนบานวังลาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคําขอรับการ
ประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน   (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องรายงานผลงานวิจัย เรื่องผลการจัดประสบการณทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
ชุมชนโรงเรียนบานวังลานเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชนโรงเรียน บานวังลานของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบานวังลาน 
                               1.2 งานวิชาการอื่น เรื่องคูมือการจัดประสบการณสะเต็มศึกษาของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนบานวังลาน รวมจํานวน 4 ชุด ซึง่เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

6. นางนพร  โสมล  ครูโรงเรียนบานหินแดนสพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคําขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.
1) แบบรายงาน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องรายงานการสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะเรื่อง ชนิดของคํา                   
สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินแดน จังหวัดกาญจนบรุ ี
                               1.2 งานวิชาการอื่น เรื่องรายงานผลการใชเอกสารประกอบการเรียนสงเสริมทักษะการอานจบั
ใจความโดยใชขอมูลทองถ่ิน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินแดน จงัหวัดกาญจนบุร ี
รวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

7. นางสาวปาณิสรา  มณีจํารัฐ  ครู โรงเรียนบานหินแดน  สพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคําขอรับการ
ประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน  2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องรายงานการสรางและพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานจบัใจความ  สาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหินแดน จังหวัดกาญจนบรุ ี
                               1.2 งานวิชาการอื่น เรื่องรายงานผลการใชแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง สระ สาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหินแดน จังหวัดกาญจนบุรีรวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
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8. นางพรรัตน  สัมฤทธิ์สุทธิ ์ ครู โรงเรียนอนุบาลดานมะขามเต้ียสพป.กาญจนบุรี เขต 1ไดเสนอคําขอรับ
การประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน  2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องรายงานการสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนอนุบาลดานมะขามเต้ีย   จังหวัดกาญจนบุรี 
                               1.2 งานวิชาการอื่น เรื่อง รายงานผลการใชหนังสือสงเสริมการอานนิทานคุณธรรม สาระเรียนรู
ภาษาไทยสําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบรุ ี

9. นางเพชรรัตน  นามมั่น   ครู โรงเรียนตลาดสํารองสพป.กาญจนบุรี เขต 1  ไดเสนอคําขอรับการ
ประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน  ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน   2  รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลักการทํางานแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมทักษะการปฏิบัติงานประดิษฐอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่
5 
                               1.2 งานวิชาการอื่น เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูงานอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชงานเปนฐาน (Work Based Learning) 
รวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 

10. นางวารุณี  พรมฝาย ครู โรงเรียนบานอูลอง  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไดเสนอคําขอรับการประเมิน
(ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน  ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน   3  รายการ คือ 
   1.1 งานวิชาการ เรื่อง เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฎศิลป ศิลปคูคนไทย กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ สาระนาฎศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 , รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน ชุดนาฎศิลป ศิลปคูคน
ไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฎศิลป 
                               1.2 งานวิจัย เรื่อง ผลของสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง เพื่อ
สงเสริมพหุปญญาการเคลื่อนไหว วิชานาฎศิลป สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6รวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

11. นายอิสระ  ถ่ินใหญ   ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไดเสนอคําขอรับการ
ประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน  ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน   3  รายการ คือ 
   1.1 งานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 ชุด  
                               1.2 งานวิจัยอื่น เรื่อง  ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  รวม จํานวน 5 ชุด  และรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  จํานวน 1 เลม  ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
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12. นางณัตฐา  นอยเคียง  ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไดเสนอคําขอรับการ
ประเมิน(ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน  ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. 2) แบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน   2  รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื่อง ผลการใชชุดการเรียนเมืองหนาดานกาญจนบรุี ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสังขละบรุี สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ป
การศึกษา 2560 

1.2 งานวิชาการอื่น เรื่อง ผลการใชชุดการเรียนทุงลาดหญา เมืองกาญจนบุรเีกา ที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทุงลาดหญา “ลาดหญาวิทยา” สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1  ปการศึกษา 2559รวมจํานวน 4 ชุด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
ก.ค.ศ.กําหนด 

13. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผูขอรับการประเมินเลื่อนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญจํานวน 9 ราย ตรวจสอบ
คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และต้ังกรรมการชุดที่ 1 ประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

14. เกณฑการตัดสิน ผูผานการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการ  ทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75  

15. ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ดังน้ี 
 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/  

โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
ผาน/ไมผาน 
การประเมิน 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางสาวณัฏฐชนินาถ             
                 วทัญ ู
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
กศม.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

ดานท่ี 1 100 75 88 89 92 89.66 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 87 89 95 90.33 

2. นางเพชรินทร               
               เหล็กมา 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานปากนาสวน 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
กศม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ดานท่ี 1 100 75 96 94 98 96 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 98 93 98 96.33 

3. นางสาวกรนิภา               
                คงอน 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานถํ้า 
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 
 

ดานท่ี 1 100 75 96 95 96 95.67 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 90 87.50 90 89 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/  

โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
ผาน/ไมผาน 
การประเมิน 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

4. นางสุคนธทิพย             
                 วรรณพนม 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานเขาตกฯ 
ค.บ.(สหกรณ) 

ดานที่ 1 100 75 95 92 94 93.66 ผานการ
ประเมิน ดานที่ 2 100 75 92 92 92 92 

5. นางเบญจา               
               สนธยานาวิน 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานวังลาน 
ค.บ.(ศิลปศึกษา) 
ศบ.ม.(ปฐมวัยศึกษา) 

ดานท่ี 1 100 75 90 88 88 88.66 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 89 88 88 88.33 

6. นางนพร               
              โสมล 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานหินแดน 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ดานท่ี 1 100 75 97 98 94 96.33 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 96.25 96.25 90 94.17 

7. นางสาวปาณิสรา              
               มณีจํารัฐ 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานหินแดน 
ค.บ.(ภาษาไทย) 
 

ดานท่ี 1 100 75 98 98 97 97.66 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 98.75 98.79 96.25 97.93 

8. นางพรรัตน               
             สัมฤทธ์ิสุทธ์ิ 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลดานมะขามเตี้ย 
ศศ.บ.(โภชนาการ) 
กศม.(การบริหารการศึกษา) 

ดานท่ี 1 100 75 96 97 97 96.66 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 96.25 97.50 93.75 95.83 

9. นางเพชรัตน             
                 นามมั่น 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนตลาดสาํรอง 

ค.บ.(นาฎศิลป) 

ดานท่ี 1 100 75 96 96 96 96 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 91 91 91 91 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

16. คณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการดพิจารณาผลงานทางวิชาการของขาราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผูขอรับการประเมินเลื่อนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ   ทั้ง 12 ราย แลว เห็น
ควรใหนําเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตอไป (กรณี กศจ.ต้ังคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง) 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/  
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
ผาน/ไมผาน 
การประเมิน 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางวารุณี  พรมฝาย 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานอูลอง 
ค.บ.(นาฏศิลป) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ดานท่ี 1 100 75 88.00 79.00 92.00 86.33 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 83.75 81.25 91.50 85.50 

2. นายอิสระ  ถ่ินใหญ 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
วท.บ.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ดานท่ี 1 100 75 93.00 85.00 95.00 91.00 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 92.50 80.00 87.50 86.66 

3. นางณัตฐา  นอยเคียง 
ตําแหนงครู/ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ดานท่ี 1 100 75 94.00 84.00 92.00 90.00 ผานการ
ประเมิน ดานท่ี 2 100 75 85.00 78.75 80.00 81.25 

 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไดตรวสอบแลวปรากฏวาขาราชการการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สายงานการสอน ผูขอรับการประเมินเลื่อนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญทั้ง 12 ราย มีคุณสมบัติครบถวนและมีผลการ
ประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ จาก
คณะกรรมการผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ประกอบกับคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการไดพิจารณาผลงานทาง
วิชาการแลวจึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สงผล
การปฏิบัติงาน   (ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อ
นําเสนอก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ  ดังน้ี 

1. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ดานที่ 1 และดานที่ 2 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน ผูขอรับการประเมินเลื่อนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ ทั้ง 12 ราย 

2. ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สงผลการปฏิบัติงาน(ดานที่ 3 )พรอมทั้งผลการประเมินดาน
ที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อนําเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาตอไป        
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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6.19  เรื่องการต้ังคณะกรรมการผูประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (ว 21/2560) 

คําขอ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้ังเปน

คณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 จํานวน 2 ราย  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเก่ียวของ 
1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.4/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0216.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560เรื่อง การกําหนดช่ัวโมง

การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
5. หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ ศธ 04019/1107 ลงวันที่ 2 

พฤษภาคม 2561เรื่องการขอมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 1.ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ขอ 4 กําหนดใหมีผูประเมิน ดังน้ี  
 4.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ทุก
วิทยฐานะ โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาต้ังคณะกรรมการจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
น้ันหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลที่ผูดํารงตําแหนงครูรายงาน และเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในแตละปการศึกษา 
 กรณีการประเมินในปการศึกษาใด หากผูอํานวยการสถานศึกษาไมอาจประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงครูดวยเหตุผลใดๆ ใหเสนอ กศจ. แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดน้ันที่มีความรู ความสามารถ เปนผูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ แทน  
 กรณีที่ผูดํารงตําแหนงครูไดย่ืนคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผูอํานวยการสถานศึกษามีวิทย
ฐานะตํ่ากวาวิทยฐานะที่ขอ ใหเสนอ กศจ. แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน้ัน ที่มีวิทยฐานะไม
ตํ่ากวาวิทยฐานะที่ขอ เปนผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตําแหนงครู 5 ปการศึกษา (วฐ.3) 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 ราย แตเน่ืองจากมีจํานวน 2 ราย ที่
ไมมีผูอํานวยการสถานศึกษา และจํานวน 1 ราย ที่ผูอํานวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะตํ่ากวาวิทยฐานะที่ขอรับการ
ประเมิน  
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงเสนอรายช่ือต้ังเปนคณะกรรมการผู
ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี 
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ลํา
ดับ 

ช่ือ – สกุล  
ผูเสนอขอรับการ

ประเมิน 

ตําแหนง/วิทยฐานะ ประธานกรรมการ ผูประเมินรวม หมายเหตุ 

1. นางอักษรนันท  
มโนรมณ 

ครู  
โรงเรียนบานทาตาเสือ  
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

นายมนัส  วัฒนแยม 

ผูอํานวยการ 

โรงเรียนบานวังสิงห 

 ผูเสนอขอเปน
รักษาการ ผอ.รร. 

2. นางศิริกูล  
สุพรรณโรจน 

ครู  
โรงเรียนบานทาตาเสือ  
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

นางอักษรนันท  มโนรมณ 
รักษาการผูอํานวยการ
โรงเรียนบานทาตาเสือ 

นายมนัส  วัฒนแยม 

ผูอํานวยการ 

โรงเรียนบานวังสิงห 

รักษาการ ผอ.รร. 
มีวิทยฐานะต่ํา
กวาผูขอ 

 
 
 

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 1.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดตรวจสอบรายช่ือผูประเมินวาเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอขอต้ังคณะกรรมการผูประเมิน 
 - กรณีไมมีผูอํานวยการสถานศึกษา โดยเสนอรายช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

น้ันที่มีความรู ความสามารถ เปนผูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ แทน 
 - กรณีผูอํานวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะตํ่ากวาวิทยฐานะที่ขอ โดยแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัดน้ัน ที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะที่ขอ เปนผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ตําแหนงครู 5 ปการศึกษา (วฐ.3) 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
อกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ

หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561   ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแลว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
ตอไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังน้ี 
1. ต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเสนอขอรับการประเมินใหเลื่อนเปน

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรณีไมมีผูอํานวยการสถานศึกษา และกรณีผูอํานวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะตํ่ากวา
วิทยฐานะที่ขอ  

2. มอบใหศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคําสั่งต้ังคณะกรรมการประเมิน แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตนสังกัดของผูขอรับการประเมินแจงให
คณะกรรมการดําเนินการตอไป 

 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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กอนเริม่การประชุม ระเบียบวาระที่ 6.20 การพิจารณาเรื่องวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ  ไดอนุญาตใหเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม (ลบั) เขารวมประชุม และไมอนุญาตใหผูไม
เกี่ยวของอยูภายในประชุม  หลังจากน้ันไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

 
 

6.20  เรื่อง  รองทุกข ของนายปรีชา ใครครวญ  (ลับ) 
 

6.21  เรื่อง  วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
 
- ไมมี - 

 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 
  (ลงช่ือ)                                                      ผูจดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปยนาถ  สืบเนียม) 

ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล 
 

                   (ลงช่ือ)                                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 




























































