
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 

 

 

 

ครั้งท่ี 10/2561 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่   11  ตุลาคม  2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมอาเซียน  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดกาญจนบุรี   

 

 
 

 

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 4 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

“เลมที่ 1” 



สารบัญเรือ่ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดกาญจนบุร ี

ครั้งที่ 10/2561 

วันพฤหัสบดีที่   11  ตุลาคม  2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมอาเซียน  สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบรุี   
................................................................................... 

 

ระเบียบวารท่ี   หนา   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 1-3 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 28 
กันยายน 2561 

3 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 

3 

 - ไมมี -  
   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

3 

ระเบียบวาระที่  4.1 รับทราบระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

3 

ระเบียบวาระที่  4.2 รายงานผลการบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย  
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

4 

ระเบียบวาระที่  4.3 รายงานผลการบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก (โครงการกอง
ทุนการศึกษา) ตําแหนงครูผูชวย ตามประกาศคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

4 

ระเบียบวาระที่  4.4 รายงานผลการบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก (โครงการผลิต
ครู เ พื่ อพัฒ นาท อ ง ถ่ิน )   ตํ าแห น งครู ผู ช ว ย  ตามปร ะกาศ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5 

ระเบียบวาระที่  4.5 ขอระงับการใชตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนบานหนองยางชาง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

5 

   
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 6 

 - ไมมี -  

  
 
 

 



ระเบียบวารท่ี  (ตอ)                                                                                              หนา    
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

6 

ระเบียบวาระที่  6.1 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2561) 

6-19 

ระเบียบวาระที่  6.2 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาดานการสอน
ภาษาตางประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุนที่ 4 
ประจําป 2559 เพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 

20-22 

ระเบียบวาระที่  6.3 การบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

23-36 

ระเบียบวาระที่  6.4 ยกเลิกคําสั่งยายและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ประจําป 2561  ราย นายบุญเลิศ 
แสวงทอง 

37-38 

ระเบียบวาระที่  6.5 การรองขอความเปนธรรมในการยายและแตงต้ังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ประจําป 
2561 ราย นางธัญลักษณ อัยวรรณ 

39-41 

ระเบียบวาระที่  6.6 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา ประจําป 2561 ราย นายบุญเลิศ แสวงทอง 

41-42 

ระเบียบวาระที่  6.7 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2561 
(พิจารณารอบที่ 2) 

43-45 

ระเบียบวาระที่  6.8 การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม และแตงต้ัง
ครู ผูชวยใหดํารงตําแหนงครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

45-47 

ระเบียบวาระที่  6.9 การเกลี่ยอัตรากําลังโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 48-49 
ระเบียบวาระที่  6.10 ขอความเห็นชอบใหปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

50-52 

ระเบียบวาระที่  6.11 การต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ (ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 
และดานที่ 3) 

53-58 

ระเบียบวาระที่  6.12 การประเมินและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ (ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 
และดานที่ 3) 

59-65 

ระเบียบวาระที่  6.13 การต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ประเมินดานที่ 1 
และดานที่ 2) 
 
 

66-69 



ระเบียบวาระท่ี  (ตอ)                                                                                              หนา 
 
ระเบียบวาระที่  6.14 การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปน

วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ดานที่ 1  และดานที่ 
2) 

69-79 

ระเบียบวาระที่  6.15 การประเมินและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ(ผลการประเมินดานที่ 3) 

80-87 

ระเบียบวาระที่  6.16 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว 21/2560) 

88-91 

ระเบียบวาระที่  6.17 ขอความเห็นชอบการแกไขวันที่ที่ไดรับการอนุมัติใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

92-93 

ระเบียบวาระที่  6.18 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี วิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ(กรณีนําผลการปฏิบัติงานขณะดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษามานับรวม กับผลการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

94-95 

ระเบียบวาระที่  6.19 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปปฏิบัติราชการ
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเปนการช่ัวคราว 

96-97 

ระเบียบวาระที่  6.20 วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) - 
ระเบียบวาระที่  6.21 การพิจารณาทบทวนการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

- 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  97 
ระเบียบวาระที่  7.1 การแกปญหาประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาในเขต

จังหวัดกาญจนบุรี 
97-98 

   

ภาคผนวก   
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1  วาระที่ 4.1 99 - 104 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2  วาระที่ 4.2 105-124 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3  วาระที่ 4.3 125-129 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4  วาระที่ 4.4 130-136 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5  วาระที่ 4.5 137 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6  วาระที่ 6.5 138-142 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7  วาระที่ 6.6 143-144 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8  วาระที่ 6.7 145-154 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9  วาระที่ 6.10 155-167 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 10  วาระที่ 6.16 168-177 
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กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 
 

ติดราชการ 
ติดภารกิจ 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 10/2561 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   11ตุลาคม  2561 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมอาเซียน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

--------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
2. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 

3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

4. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

7. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                       ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
4. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  4 
2. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รอง ผอ.สพม. เขต 8 
3. นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
4. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
5. นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
6. นางสาวมาริษา  กฤษก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบรหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวศรัณยย์มล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นายสาธิต  ปุ้งโพธิ์ นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

  ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพ่ือได้
ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุม และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
น าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.๑ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                     
(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2561และได้แนะน า
ตัวต่อที่ประชุม เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่    

1.๒ แนะน าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) 
1.๓ 1 ปีที่ผ่านมา  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายด้าน

การศึกษา โดยมีการเปลี่ยนแปลง/ก้าวหน้า/มั่นคงอย่างไรบ้าง  มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพหรือไม่อย่างไรจึงฝากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑต์่อไป 

1.๔ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) ได้ขอให้ทุกฝ่าย 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดกาญจนบุรีให้มากกว่านี้เนื่องจากการประชุม กศจ.แต่ละครั้ง ส่วน
ใหญ่จะเป็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอฝาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เสนอประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในจังหวัด
กาญจนบุรี   โดยมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวขับเคลื่อนโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  โดยหาแนวทางที่จะสร้างเด็ก เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จึงอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิด  และให้ฝ่ายเลขานุการก าหนดประเด็นที่เกิดประโยชน์ให้
น าเรื่องการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 
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1.๕ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี วางแผนพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดกาญจนบุรีให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) จะส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   ให้ท าโครงการต่อต้า น         
ยาเสพติด  โดยสนับสนุนการน ากระบวนการลูกเสือ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดกาญจนบุรี    และการพัฒนา
ผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ  หรือเด็กด้อยโอกาส เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุข
ของชาวจังหวัดกาญจนบุรี 

1.๖ ขอให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  วางแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียน
สองภาษา  เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  ให้โรงเรียนเขียนโปรแกรม  computer ไดแ้ละสนับสนุน
ให้โรงเรียนน านักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานแนวใหม่ เพ่ือผลิตและพัฒนาคนสายอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการใน
ด้านอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีการลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาต่อยอดอาทิ โรงงานการผลิตทองม้วนจังหวัด
กาญจนบุรีเป็นต้น 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2561 
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่9/25๖1  เมื่อวันที่  28  กันยายน  
25๖1 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28กันยายน  2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

 

-  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง  รับทราบระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย และ           
              การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑ (วันที่ประกาศใช้) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1 หน้า 99 - 104 ) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งที่ 6/ 2561 เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม 2561  มีมติให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 นั้น 

 

บัดนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 2  ปี และจะต้อง
ปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปยัง
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจ านวน109ราย  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561   ดังนี้ 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  19 ราย 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  11 ราย 
3. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  21 ราย 
4. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  12 ราย 
5. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  46 ราย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 หน้า 105-124) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง  รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (โครงการกองทุนการศึกษา)  
               ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งที่ 7/ 2561 เมื่อวันที่  27  สิงหาคม 2561  มีมติให้ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการคัดเลือกบุคคล (โครงการกองทุนการศึกษา) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 นั้น 

 

บัดนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 2  ปี  และจะต้อง
ปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปยัง
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น จ านวน 16ราย  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561   ดังนี้   

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  1 ราย 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  9 ราย 
3. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  2 ราย 
4. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  4 ราย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3 หน้า 125-129) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง  รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา 
               ท้องถิ่น)  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
               กาญจนบุรี 
 

ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี  ครั้งที่ 8/ 2561 เมื่อวันที่  11  กันยายน  2561  มีมติให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการคัดเลือกบุคคล (โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น)  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 นั้น 

 

บัดนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษา โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 2 ปี และจะต้องปฏิบัติ
ราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปยัง
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ จ านวน 32ราย  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561   ดังนี้   

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  12 ราย 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน   6 ราย 
3. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 4 ราย 
4. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  10 ราย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4  หน้า 130-136 ) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.5  เรื่อง  ขอระงับการใช้ต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ             
              พ.ศ. 2561  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
              กาญจนบุรี เขต 4 
ตามที่ กศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่  28 กันยายน 2561  ได้มีมติ

อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี 2561 (พิจารณารอบที่ 2) รวมทั้งสิ้น 
17 ราย นั้น 

การนี้   ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี  เขต 4  ได้มีหนั งสือที่  ศธ 
04222/2393 ลงวันที่ 5  ตุลาคม 2561  เรื่อง  ขอระงับการใช้ต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจาก  ตรวจสอบแล้วพบว่า  ต าแหน่งเลขที่ 3160 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง  ไม่
สามารถน ามาใช้รับย้ายตามมติ กศจ. ดังกล่าวได้ เนื่องจากติดเงื่อนไข คปร. เพราะมีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน 
(โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง มีนักเรียน 128 คน)  เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5900 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  ที่ระบุไว้ว่า “ส าหรับต าแหน่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอขออนุมัติยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราเกษียณให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5 หน้า 137 ) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่า  ได้ด าเนินการออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติ กศจ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  เรียบร้อย
แล้ว  ยกเว้นต าแหน่งของโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง โดยได้มีการชะลอการออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งต าแหน่งดังกล่าว
ไว้ก่อน  จนกว่า ก.ค.ศ.จะมีมติอนุมัติให้ใช้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1   เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 
2561) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือน ฯ  (เอกสารนอกเล่ม หมายเลข 1 - 3) 
 

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

(มาตรา 23 (3) มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81) 
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น 

เงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้น

ต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 
6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้น

ต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
7. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 771 ลงวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 

มีนาคม 2553  แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553    

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 แจ้ง ก.ค.ศ.มีมติให้น า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 มาบังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  

9. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2559 แจ้ง ก.ค.ศ.            
มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง มา
บังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลว 17 มีนาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) 
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12. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลว 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

13. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 3 เมษายน  2560 “ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด 
ดังต่อไปนี้  (1 ) อ านาจหน้ าที่ ”หมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ  กฎหมายว่าด้วยรเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 

14. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 “ข้อ 7 ให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง 

15. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/065 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ 

16. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่ สุด ที่  ศธ 04009/ว5021                   
ลงวันที่  22 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่  2                     
(1 ตุลาคม 2561) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และได้ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ตาม
หนังสือส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5021 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้เลื่อนไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้
จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการและลูกจ้างฯ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 โดยให้น าจ านวนเงิน
ที่ใช้เลื่อนไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกก่อน ทั้งนี้ จ านวนผู้ที่ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี 2 ขั้น ต้องไม่เกินโควตา เมื่อคราวการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย จ านวนผู้ได้เลื่อนเงินเดือน 1 ขั้นไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ที่ค านวณได้จากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่
จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เฉพาะจ านวนเต็มรวมกับโควตาปัดเศษท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดสรรเพ่ิมเติมให้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้รวมจ านวนผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาให้เลื่อน 2 ขั้นไว้ใน
โควตานี้ด้วย 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 
..211...ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ....-.....ราย  
รวมมีโควตา ทั้งสิ้น จ านวน ...211......ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 3 - 3 
ผู้บริหารสถานศึกษา 22 - 22 
ครูผู้สอน 186 - 186 

รวม 211 - 211 
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ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 14 2.10 17 775,030 46,501.80 13,390 33,111.80 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

133 19.95 126 6,224,430 373,465.80 109,970 263,495.80 

ครูผู้สอน 1,261 189.15 1,263 42,749,760 2,564,985.60 864,950 1,670,035.60 
รวม 1,408 211.20 1,406 49,749,220 2,984,953.20 988,310 1,966.643.20 
 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้ งสิ้น                         
จ านวน...1,966,643.20....บาท 

 

    กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน
.....-.......ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน…-……..ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน ....1...ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 

ข้าราชการ 4 0.60 4 240,620 14,437.20 3,850 10,587.20 
 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 150
ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้น จ านวน 
151ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 4 - 4 
ผู้บริหารสถานศึกษา 15 - 15 
ครูผู้สอน 131 1 132 

รวม 150 1 151 
 
ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 
กลุ่มข้าราชการ จ านวน 

(คน) 
โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 14 2.10 19 998,070 59,884.20 18,110 41,774.20 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

92 13.80 90 4,642,780 278,566.80 82,370 196,196.80 

ครูผู้สอน 899 134.85 913 32,631,730 1,957,903.80 644,560 1,313,343.80 
รวม 1,005 150.75 1,022 38,272,580 2,296,354.80 745,040 1,551,314.80 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้งสิ้น จ านวน
1,551,314.80บาท 
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    กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน 
1 ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน 1ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 6 0.90 6 381,210 22,872.60 7,010 15,862.60 

 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 
...180...ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ..1..ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้น 
จ านวน ..181...ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 2 - 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา 14 1 15 
ครูผู้สอน 164 - 164 

รวม 180 1 181 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 8 1.20 14 561,120 33,667.20 8,200 25,467.20 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

77 11.55 77 3,591,650 215,499.00 74,390 141,109.00 

ครูผู้สอน 1,121 168.15 1,111 28,850,760 1,731,045.60 644,910 1,086,135.60 
รวม 1,206 180.90 1,202 33,003,530 1,980,211.80 727,500 1,252,711.80 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้งสิ้น จ านวน......
1,252,711.80.....บาท 

    กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน
.....-.....ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน……-…..ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตรา

เงินเดือนรวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้ 

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เลื่อน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 3 0.45 3 190,840 11,450.40 2,990 8,460.40 

 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 153 
ราย และได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ราย รวมมีโควตา ทั้งสิ้น จ านวน 
154 ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 
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กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน 3 - 3 
ผู้บริหารสถานศึกษา 15 1 16 
ครูผู้สอน 135 - 135 

รวม 153 1 154 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน 9 1.35 15 586,970 35,218.20 13,440 21,778.20 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

90 13.50 90 
4,229,520 

253,771.20 
81,400 

172,371.20 

ครูผู้สอน 925 138.75 915 27,039,290 1,622,357.40 561,890 1,060,467.40 
รวม 1,024 153.60 1,020 31,855,780 1,911,346.80 656,730 1,254,616.80 
 

วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้ งสิ้น                         
จ านวน  1,254,616.80 บาท 

    กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี  
จ านวน - ราย เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน - ราย และมีวงเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตรา

เงินเดือนรวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้ 

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เลื่อน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 3 0.45 3 172,250 10,335.00 2,720 7,615.00 

 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และโควตาในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 ลงมา มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี จ านวน 216
ราย โดยจัดสรรโควตาตามตาราง ดังนี้ 

กลุ่ม โควตาตัวเต็ม โควตา สพฐ. รวม 
ข้าราชการในส านักงาน - - - 
ผู้บริหารสถานศึกษา 6 - 6 
ครูผู้สอน 210 - 210 

รวม 216 - 216 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตราเงินเดือน

รวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช ้

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เล่ือน 

1 ต.ค. 61 
ส านักงาน - - - - - - - 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

25 3.75 25 1,237,270 74,236.2 23,980 50,256.2 

ครูผู้สอน 1,421 213.15 1,407 42,265,850 2,535,951 878,420 1,657,531 
รวม 1,446 216.90 1,432 43,503,120 2,610,187.2 902,400 1,707,787.2 
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วงเงินเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2561) ของกลุ่มข้าราชการรวมทั้ งสิ้น                         
จ านวน 1,707,787.2 บาท 

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับ 9 - 11 หรือ คศ.4 ขึ้นไป มีโควตาเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นทั้งปี จ านวน 0.9 
ราย แต่เมื่อรวมโควตาของทั้งสองจังหวัด(รวมจังหวัดราชบุรี) เท่ากับมีโควตาตัวเต็ม จ านวน 1 ราย และมีวงเงินส าหรับ
เลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

กลุ่มที่ 2 
จ านวน 
(คน) 

โควตา 
15% 

จ านวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน
รวม 

(ต่อเดือน) 

วงเงิน 6% 
ของอัตรา

เงินเดือนรวม 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้ 

1 เม.ย. 61 

วงเงินคงเหลือ
เลื่อน 

1 ต.ค. 61 
ข้าราชการ 6 0.90 6 365,710 21,942.6 6,910 15,032.6 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบการขอเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงานและโรงเรียน

ต่างๆ ตามบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานการใช้โควตา 
คุณสมบัติตัวบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนดและพิจารณา
จัดสรรโควตาเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าถูกต้อง สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัด ตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณา 

อนุมัติ ดังนี้ 
1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

๑.๑ ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 
2561) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน   1,406ราย ดังนี้ 
1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น             จ านวน    11  ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น              จ านวน  1,373 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น              จ านวน     17  ราย   
4) เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณา

ให้เลื่อนเงินเดือน  จ านวน.. -...ราย ดังนี ้
4.1) บรรจุเข้าราชการในวันที่ ...-..... เดือน.....-......... 2561 จ านวน ....-......ราย 
4.2) เงินเดือนเต็มข้ัน ในอันดับ คศ.4 (3) และเกษียณอายุราชการไม่สามารถ

เลื่อนเงินเดือนได้ จ านวน.....3.....ราย  
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 211 ราย 
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6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

 

  กลุ่มที่ 2ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน....4...ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน  1 ขั้น ดังนี้ 
1) นางเตือนใจ  รักษาพงศ์   ผอ.รร.วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง    
2) นายอ านาจ  สุนทรธรรม  ผอ.รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
3) นายสุรพล  พละศักดิ์      ผอ.รร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)  
4) นางระยอง  บุญยวง       ครู รร.ตลาดส ารอง   

๑.๒ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน  35 ราย ดังนี้  

1.2.1 ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จ านวน 18 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.50
เป็นเงินจ านวน  26,350  บาท 

1.2.2 ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีมาก  จ านวน 17 ราย     
1.2.2.1 ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3.22  จ านวน 15 รายเป็นเงินจ านวน 

15,200 บาท 
1.2.2.2 ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.10 จ านวน 1 ราย เป็นเงินจ านวน  980  

บาท 
1.2.2.3 ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.98  จ านวน 1 ราย เป็นเงินจ านวน  

1,090 บาท 
มีเงินคงเหลือ  จ านวน  7.09  บาท 

   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (เอกสารหมายเลข 4) 

 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2.๑ ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม 
2561) ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,022ราย ดังนี้ 

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น  จ านวน 14 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน 993 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น  จ านวน 13 ราย   
4) เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณา

ให้เลื่อนเงินเดือน จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
4.1) บรรจุเข้าราชการในวันที่ ....-.... เดือน......-........ 2561 จ านวน .....-.....

ราย 
4.2) เงินเดือนเต็มข้ัน ในอันดับ คศ.4 (3) และเกษียณอายุราชการไม่สามารถ

เลื่อนเงินเดือนได้ จ านวน 2 ราย  
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 151 ราย 
6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 



13 
 

กลุ่มที่ 2ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน 6 ราย เสนอเลื่อนเงินเดือนรายละเอียด 
ดังนี้  

1)  นายวิชา  จลุทรักษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดเบญพาด รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 เสนอเลื่อน 1.5 ขั้น เป็นขั้น 61,110 รวมทั้ง
ปี    ได้ 2 ขั้น 

2) นายโชคชัย  ฟักโต ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 58,000 เสนอเลื่อน 0.5 ขั้น เป็นขั้น 69,040 
รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น (เมื่อเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้นแล้วเต็มขั้น คศ.4 และไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8.4.2 (3)) 

3) นายอภิชาตแก่นน้อยต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ-
เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่ามะกา รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 ขั้น 74,320 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็นขั้น 76,800 รวมทั้งปี
ได้  1.5 ขั้น 

4) นายนคร  มากมีทรัพย์ วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 66 ,960 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็นขั้น 69,040 
รวมทั้งปีได้  1.5 ขั้น 

5) นายสมศักดิ์    ฉันทปราโมทย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ-เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 56,450 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็น
ขั้น 58,260 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

6) นายบรรจง ปิ่นปฐม  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 เสนอเลื่อน 1 ขั้น เป็นขั้น 
60,150 รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

 

2.๒ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 31 ราย ดังนี้  

2.2.๑ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จ านวน 31 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
2.2.2.๑ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.10  จ านวน   3  คน  เป็นเงินจ านวน  

3,040 บาท 
2.2.2.๒ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.15  จ านวน   2  คน  เป็นเงินจ านวน  

2,300 บาท 
2.2.2.๓ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.20  จ านวน   25 คน  เป็นเงินจ านวน  

27,900 บาท 
2.2.2.๔ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.30  จ านวน   1. คน เป็นเงินจ านวน  

1,210  บาท    
มีเงินคงเหลือ  จ านวน  7.96  บาท 

   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (เอกสารหมายเลข 5) 
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3.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
3.๑ ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 

2561) ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา   จ านวน  1,201ราย ดังนี้ 

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน       13 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน  1,177 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น   จ านวน        8 ราย   
4)  เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้

เลื่อนเงินเดือน  จ านวน....3.....ราย ดังนี้ 
4.1) บรรจุเข้าราชการในวันที่  1  เดือนสิงหาคม  2561 จ านวน  1  ราย 
4.2) ปฏิบัติงานไม่ครบ  4  เดือน  จ านวน  1  ราย  
4.3) ลาเกิน  จ านวน  1  ราย 

5) สรุปจ านวนผู้ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร   
จ านวน 181 ราย 

6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
แล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
   

กลุ่มที่ 2  ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน..3...ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น 
ดังนี้ 

1)  นายสมัย  สุขศรี  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 
2)  นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ  ต าแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
3)  นายอารินทร  โพธิ์สวรรค์  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่ ดง

สัก 
 

3.๒ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน  27 ราย ดังนี้  

3.2.๑ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จ านวน 16 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
3.2.1.๑ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3.27  จ านวน  16 คน  เป็นเงินจ านวน  

18,520  บาท 
3.2.๒ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีมาก จ านวน  11 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 

3.2.2.๑ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.85 จ านวน 8 คน  เป็นเงิน จ านวน 
7,470 บาท 

3.2.2.๒ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ  2.72 จ านวน 3 คน เป็นเงิน จ านวน 
2,520 บาท 

 

มีเงินคงเหลือ  จ านวน  1.15  บาท 
   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (เอกสารหมายเลข 6) 
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4.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
4.๑ ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 

(1 ตุลาคม 2561) ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,020 ราย ดังนี้ 

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน  12 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน  993 ราย   
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น   จ านวน  12 ราย   
4)  เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้

เลื่อนเงินเดือน  จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
4.1) ลาศึกษาต่อ 2 ปี (โดยใช้เวลาราชการ) จ านวน 1 ราย 
4.2) เงินเดือนเต็มข้ัน ในอันดับ คศ.4 (3) และเกษียณอายุราชการไม่สามารถ

เลื่อนเงินเดือนได้ จ านวน 2 ราย 
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร จ านวน 

154 ราย 
6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

แล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
  กลุ่มที่ 2ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน 3 ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน    
1 ขั้น ดังนี้ 

1) นายร าลึก  สนพราย   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 
2) นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
3) นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 

4.๒ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 25 ราย ดังนี้  

4.2.๑ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น จ านวน  15 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
4.2.1.๑ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.30  จ านวน   5  คน  เป็นเงิน

จ านวน  7,330 บาท 
4.2.1.๒ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.20  จ านวน   2  คน  เป็นเงิน

จ านวน  1,990 บาท 
4.2.1.๓ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.10  จ านวน   4  คน  เป็นเงิน

จ านวน  3,600 บาท 
4.2.1.๔ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   3.00  จ านวน   4  คน  เป็นเงิน

จ านวน  2,960 บาท 
4.2.๒ ผู้มีผลการประเมินระดับ ดี มาก จ านวน 10 ราย ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 

4.2.2.๑ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   2.95  จ านวน   1  คน  เป็นเงิน
จ านวน  540 บาท 

4.2.2.๒ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   2.90  จ านวน   2  คน  เป็นเงิน
จ านวน  1,790 บาท 

4.2.2.๓ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ   2.70  จ านวน   7  คน  เป็นเงิน
จ านวน  5,460 บาท 

 

มีเงินคงเหลือ  จ านวน  3.62  บาท 
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รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (เอกสารหมายเลข 7) 

 

5.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8(จังหวัดกาญจนบุรี) 
5.๑ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 

2561) ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรืออันดับ คศ.3 ลงมา จ านวน 1,431ราย ดังนี้ 

1) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น  จ านวน 14 ราย 
2) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น  จ านวน 1,401 ราย 
3) เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น  จ านวน 15 ราย   
4) เสนอไม่เลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้

เลื่อนเงินเดือน  จ านวน 1 ราย 
5) สรุปจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 215 ราย  
6) เสนอขอให้เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนแล้ว ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สามารถเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
  กลุ่มที่ 2  ระดับ 9 - 11 หรืออันดับ คศ.4 ขึ้นไป จ านวน 7 ราย เสนอเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น ดังนี้ 

1) นายณรินทร์  ช านาญดู ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์อันดับ คศ.4 ขั้น 65,910 บาท เป็นขั้น 68,000 บาท รวมทั้งปีได้ 2 ขั้น 

2) นายหงษ์ดี ศรีเสน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี  อันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 บาท เป็นขั้น 60,150 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

3) นายประยูรสุธาบูรณ์ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุงอันดับ คศ.5(4) ขั้น 70,930 บาท เป็นขั้น 73,190 บาท รวมท้ังปีได้ 1.5 ขั้น 

4) นายสมพงษ์   เตชรัตนวรกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทพมงคลรังษี   อันดับ คศ.4 ขั้น 56,450 บาท เป็นขั้น 58,260 บาท รวมทั้งปีได้ 
1.5 ขั้น 

5) นางภาวิณีเพชรสุวรรณ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้ากาญจนบุรีอันดับ คศ.4 ขั้น 52,060 บาท เป็นขั้น 53,820 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

6) ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวิสุทธรังษี  
อันดับ คศ.4 ขั้น 62,100 บาท เป็นขั้น 63,810 บาท รวมทั้งปีได้ 1.5 ขั้น 

7) นางอภิษฐา   สวนเข้ม ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคมอันดับ คศ.4 ขั้น 58,260 บาท เป็นขั้น 60,150 บาท รวมทั้งปีได้ 2 ขั้น (โควตาจากกลุ่ม 1 ค าสั่งออก
ภายหลังนับตัว 1 ก.ย. 61 และการเลื่อนรอบเม.ย. 61 ใช้โควตากลุ่ม 1) 

 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ฯ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เอกสารหมายเลข 8) 
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6. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 
2561) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ขออนุมัติกรณีนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้ 

6.๑ หากผู้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดีอาญาทางศาลที่รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ เมื่อปรากฏว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติสามารถเลื่อนเงินเดือนได้ หรือผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย ได้รับการนิรโทษกรรม 

6.๒ กรณีท่ีได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโควตาหรือวงเงินหรือกรณีอ่ืนๆ ในการเลื่อนเงินเดือน ใน
ทุกกรณีอันเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางการราชการ 

6.๓ ข้าราชการครูในสังกัดท่ีไปช่วยราชการในสังกัดอ่ืนหรือต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
หากผู้บังคับบัญชาเสนอให้เลือนขั้นเงินเดือน 

6.๔ กรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติมส าหรับ
ข้าราชการต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ิมเติมให้ภายหลัง ขอให้การพิจารณาจัดสรร
วงเงินดังกล่าวเป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. การด าเนินการในข้อ 6.1 - 6.4 เพ่ือประโยชน์ทางราชการและให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ทางราชการก าหนด จึงขออนุมัติให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้มีอ านาจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 

ความเห็น กศจ.กาญจนบุรี 
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  ได้พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 

2 (1 ตุลาคม 2561)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานกรรมการ กศจ.-  

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรม
การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มควรใช้โควตา 15% ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัด
การศึกษา และสร้างเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยเฉพาะต้องให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มครู เพราะครูใกล้ชิดกับตัว
เด็กมากท่ีสุด  ไม่ควรน าโควตาและวงเงินของกลุ่มครูผู้สอนไปให้กลุ่มผู้บริหาร หรือ กลุ่มส านักงาน 

 

นายอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  - ชี้แจงที่ประชุม  โควต้า 15%  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้
ในการบริหารจัดการข้าราชการทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา  (2) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  
(3) กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยที่ได้น าโควตาและวงเงินของ ทั้ง 3 กลุ่มในภาพรวม 

 

นายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  - ชี้แจงที่ประชุมว่า   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561  เมื่อ วันที่  9 เมษายน 

2561   ได้มีมติอนุมัติโควต้า 15% ครั้งที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วและการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 ในภาพรวมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม โดยให้เลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ไม่เกินร้อยละ  15 ของจ านวน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 และไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวม
ของข้าราชการในแต่ละกลุ่มนั้นๆ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 

 

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 4  - กล่าวว่า  การพิจารณาความดีความชอบ  ให้เป็น
ดุลยพินิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต จะพิจารณาในภาพรวม โควต้า 15%  และการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เลื่อนไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 
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กันยายน 2560 โดยให้น าจ านวนเงินที่ใช้เลื่อนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหัก
ออกก่อน   บริหารจัดการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8  ซึ่งการพิจารณาโควต้า 
15% กศจ.กาญจนบุรี ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี 2 ขั้น ต้องไม่เกิน
โควตาเมื่อคราวการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)  และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2561  เมื่อ วันที่  9 เมษายน 2561  ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรโควตา เพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ  ได้
ด าเนินการเพ่ือพิจารณาเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 
2561   จากผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 
กันยายน 2561  โดยค านึงถึงผลการทดสอบระดับชาติ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ
ปลายภาค/ปลายปี  ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ผลงานดีเด่น มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย  โดย
ถือระเบียบปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ.  ประกาศ สพฐ. และมติ กศจ. และแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

นายศิวโรฒ  จิตนิยม  ผู้แทนภาคประชาชน  – กล่าวว่า  การบริหารจัดการเรื่องเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  อาจมีการยืดหยุ่น โดยการยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  สามารถยอมรับได้ 

นายภูวเดช  อินทรพรหม   ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี – กล่าวว่า      
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
พิจารณาฯ โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก และความประพฤติในการักษาวินัย คุณธรรม ทั้งนี้  การเลื่อนเงินเดือนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ได้ผ่านการพิจารณาดังกล่าวจากคณะกรรมการแล้ว 

 

ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  โดยประธานกรรมการ กศจ.กาญจนบุรี  จึงขอให้       
ที่ประชุมออกเสียง เพ่ือลงมติเห็นชอบ และไม่เห็นชอบ  ผลปรากฏว่า  คณะกรรมการเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 เสียง คณะกรรมการที่ลงมติเห็นชอบประกอบด้วย  

1. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค       ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 
2. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
                                      ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
3. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
                                      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
4. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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และไม่เห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 เสียง ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล  นิติกรช านาญการพิเศษ 

                                               ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2.  นางอรณิช  วรรณนุช         ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                     และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
                                         ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                         ตามอัธยาศัย 
3. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
                                         ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
4. นายศิวโรฒ  จิตนิยม         ผู้แทนภาคประชาชน 
5. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ในการออกเสียงเพ่ือลงมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบดังกล่าว  มีคณะกรรมการออกเสียงคะแนนเท่ากัน   

ประธาน กศจ.กาญจนบุรี (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) จึงได้ออกเสียงไม่เห็นชอบ   
มติที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2561)   จึงมีมติเห็นไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 5 เสียง  และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขต  
ด าเนินการทบทวนแก้ไขโควตา และการใช้วงเงินให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ข้อ 8.5.2 ให้แก่ข้าราชการ ให้เป็นไปตามโควตาตัวเต็มรวมกับการปัดเศษ (ถ้ามี) ของแต่ละกลุ่ม 

 

มติ กศจ.  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีมติไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 5 เสียง  ในการ

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2561)  เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต ไม่ปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ตามข้อ 8  การก าหนดโควตา
และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และข้อ 8.5.2 การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่ (๑) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา (๒) กลุ่มอ านวยการสถานศึกษา (๓) กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงาน ใน สพท. จึง
ให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต พิจารณาทบทวน ให้เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว 
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6.2 เรื่อง      การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่
สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2559 เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน

โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจ าปี 
2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 

 

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

(มาตรา 50 ,มาตรา 53) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
โดยด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์  

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5679ลงวันที่ 18 
กันยายน 2561 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2559 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560  (ข้อ 6) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน
โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2559 เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8ประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเสนอคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) ด าเนินการคัดเลือกกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือให้
ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ จ านวน 3 ราย  

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งให้ใช้ต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรคืนอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูสาขาที่ขาด
แคลน รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2559 จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 
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รายช่ือนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ รุ่นที่ 4 ที่เข้ารับการคัดเลือก 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก มหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1 นางสาวพงศ์ฉวี  พันธุ์เจริญ ศษ.บ. /การสอนภาษาญี่ปุ่น ขอนแก่น  

2 นางสาวจิราภรณ์  สุขแป้น ศศ.บ./ภาษาเมยีนมา  
(พม่าศึกษา) 

ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู

นเรศวร 
 

ราชภัฏมหาสารคาม 

 

3 นางสาวราภรณ์  ค าลอย ศศ.บ./ภาษาเมยีนมา 
(พม่าศึกษา) 

ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู

นเรศวร 
 

ราชภัฏมหาสารคาม 

 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ที ่ โรงเรียน/อ าเภอ ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชกีลาง) 
รับเงินเดือน ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนวสิุทธรังษ ี

/อ าเภอท่าม่วง 
ครูผู้ช่วย 60400 

(0336011) 
คศ.3 44,560 

ภาษาญี่ปุ่น 

2 โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
/อ าเภอท่าม่วง 

ครูผู้ช่วย 75366 
(0336017) 

คศ.3 55,720 
ภาษาพม่า 

3 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์
/เมืองกาญจนบรุ ี

ครูผู้ช่วย 32727 
(0338227) 

คศ.2 41,620 
ภาษาพม่า 

2. ก าหนดวันและเวลา ในการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่1 พฤศจิกายน 2561 

2. รับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 8– วนัศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

3. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ ์  
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

 
5. ประกาศผลการคัดเลือก 

6.ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
3. อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
      3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 
  4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศไว้
โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 
  5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งนอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  6. การด าเนินการคัดเลือกให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาด
แคลน รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการ

สอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 3 อัตรา  

2. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการตามปฏิทินการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือก 
และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (4) สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.3   เรื่อง    ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างสายงานการสอน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 จ านวน 195 อัตรา และขอ
อนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน  เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี  ไม่มี
ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในกลุ่มวิชาเคมี จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาภาษา
พม่า จ านวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา รวม 5 อัตรา โดยมีต าแหน่งว่าง ดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง/
กรมบญัชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1 บ้านหนองสามพราน 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 1188 
0005212 

คศ.3 44,560 การศึกษาปฐมวัย 

2 บ้านดงยาง 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 812 
0004458 

คศ.4 68,000 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3 วัดศรีอุปลาราม 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 1441 
0004212 

คศ.2 50,290 ภาษาอังกฤษ 

4 วัดศรีอุปลาราม 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 1499 
0004213 

คศ.3 60,150 คณิตศาสตร ์

5 วัดศรีอุปลาราม 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 319 
0004021 

คศ.3 62,100 การศึกษาปฐมวัย 

6 อนุบาลกาญจนบรุ ี
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 148 
0004001 

คศ.3 50,290 ศิลปศึกษา 

7 อนุบาลกาญจนบรุ ี
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 152 
0004004 

คศ.3 65,910 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8 บ้านวังปลาหม ู
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 642 
0004426 

คศ.3 50,290 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

9 อนุบาลวัดไชยชุมพล 
ชนะสงคราม  
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 5245 
0004123 

คศ.2 52,060 ภาษาไทย 

10 วัดทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 103 
0004082 

คศ.3 65,910 ภาษาอังกฤษ 

11 วัดทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 107 
0004083 

คศ.3 66,960 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

12 วัดทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา”สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 270 
0004094 

คศ.3 58,390 ภาษาไทย 
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ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง/
กรมบญัชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
13 บ้านพุเลียบ 

สพป.กจ.1 
เมือง

กาญจนบุร ี
ครูผู้ช่วย 5243 

0004152 
คศ.3 56,610 ภาษาไทย 

14 บ้านหนองสองตอน 
สพป.กจ.1 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 4169 
0004174 

คศ.3 50,290 ภาษาไทย 
 

15 วัดล าส ารอง 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

คร ู 346 
0004518 

คศ.3 58,390 คณิตศาสตร ์
 

16 วัดท่าตะคร้อ 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

คร ู 687 
0004496 

คศ.2 31,440 การศึกษาปฐมวัย 

17 วัดโพธิ์ศรสีุขาราม 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

คร ู 1597 
0004801 

คศ.3 52,060 ภาษาไทย 
 

18 วัดศรีสุวรรณาราม 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

คร ู 1155 
0005035 

คศ.3 53,080 ภาษาไทย 
 

19 บ้านห้วยตลุง 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

คร ู 612 
0004397 

คศ.3 50,290 ภาษาอังกฤษ 
 

20 วัดวังศาลา 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 1347 
0004825 

คศ.2 52,060 การศึกษาปฐมวัย 

21 วัดวังศาลา 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 5139 
0004839 

คศ.2 51,170 ภาษาอังกฤษ 
 

22 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 1184 
0004994 

คศ.3 60,150 ภาษาอังกฤษ 
 

23 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 1342 
0004839 

คศ.3 66,960 ภาษาไทย 
 

24 บ้านทุ่งยาว 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 4960 
0005028 

คศ.2 47,660 การศึกษาปฐมวัย 

25 บ้านกลอนโด 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 790 
0005150 

คศ.2 50,290 ประถมศึกษา 
 

26 บ้านกลอนโด 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 793 
0005152 

คศ.2 51,170 ภาษาไทย 
 

27 บ้านโป่งโก 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 4813 
0005332 

คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ 
 

28 บ้านหินแด้น 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 2538 
0005326 

คศ.2 41,620 การศึกษาปฐมวัย 

29 บ้านท่าพ ุ
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 572 
0004324 

คศ.4 61,110 ภาษาไทย 
 

30 บ้านท่ามะไฟ 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 1540 
0005002 

คศ.3 52,060 คณิตศาสตร ์
 

31 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

ครูผู้ช่วย 392 
0005134 

ครูผู้ช่วย 16,570 ภาษาไทย 
 

32 บ้านแหลมทอง 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 394 
0005135 

ครูผู้ช่วย 47,660 การศึกษาปฐมวัย 

33 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
สพป.กจ.1 
 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

ครูผู้ช่วย 384 
0005130 

ครูผู้ช่วย 16,190 การศึกษาปฐมวัย 
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ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง/
กรมบญัชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ
วิชาเอก 

34 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

ครูผู้ช่วย 453 
0005147 

ครูผู้ช่วย 16,920 คอมพิวเตอร ์
 

35 อนุบาลศรสีวัสดิ ์
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 4733 
0005522 

คศ.3 51,170 ดนตรไีทย 
 

36 อนุบาลศรสีวัสดิ ์
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 558 
0004343 

คศ.2 45,290 ประถมศึกษา 
 

37 บ้านสามหลัง 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 1363 
0005366 

คศ.1 24,290 ดนตรสีากล 
 

38 บ้านเจ้าเณร 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 4800 
0005427 

คศ.3 47,660 ภาษาอังกฤษ 
 

39 บ้านเจ้าเณร 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 702 
0004553 

คศ.3 51,170 ภาษาไทย 
 

40 บ้านนาสวน 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 5043 
0005088 

คศ.3 53,080 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

41 บ้านดงเสลา 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 550 
0004350 

คศ.3 49,420 สังคมศึกษา 
 

42 บ้านทุ่งนา 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 4742 
0005460 

คศ.2 44,560 ดนตรสีากล 
 

43 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย 1560 
0005405 

คศ.3 61,110 การศึกษาปฐมวัย 

44 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ คร ู 5163 
0005413 

คศ.3 57,500 การศึกษาปฐมวัย 

45 บ้านบนเขาแก่งเรียง 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ คร ู 4921 
0005497 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย 
 

46 บ้านบนเขาแก่งเรียง 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ คร ู 74878 
0005499 

คศ.3 48,540 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

47 บ้านน้ าพุ 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ คร ู 987 
0005320 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย 
 

48 บ้านน้ ามุด 
สพป.กจ.1 

ศรีสวสัดิ ์ คร ู 5234 
0005486 

คศ.2 41,620 ภาษาอังกฤษ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
49 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

สพป.กจ.2 
ท่ามะกา คร ู 2326 

0005658 
คศ.2 41,620 ภาษาไทย 

50 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 4417 
0005684 

คศ.3 55,720 ภาษาไทย 

51 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2859 
0005674 

คศ.2 51,170 ภาษาอังกฤษ 

52 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2159 
0005790 

คศ.3 61,110 ศิลปศึกษา 

53 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2497 
0005662 

คศ.3 51,170 พลศึกษา 

54 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2066 
0005634 

คศ.2 25,440 สังคมศึกษา 



26 
 

 

ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
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ขั้น 
ความต้องการ
วิชาเอก 

55 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2461 
0005958 

คศ.3 58,390 คอมพิวเตอร ์
 

56 วัดหนองพลับ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2336 
0005998 

คศ.4 62,100 คณิตศาสตร ์
 

57 วัดพระแท่นดงรัง 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2577 
0006080 

คศ.3 33,140 การศึกษาปฐมวัย 

58 วัดพระแท่นดงรัง 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 3916 
0006641 

คศ.3 48,540 คณิตศาสตร ์

59 วัดดอนเจดยี ์
สพป.กจ.2 

พนมทวน คร ู 3745 
0006283 

คศ.4 61,110 การศึกษาปฐมวัย 

60 วัดดอนแสลบ 
สพป.กจ.2 

ห้วย
กระเจา 

คร ู 4002 
0006602 

คศ.3 50,290 ภาษาอังกฤษ 

61 บ้านท่ามะกา 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2552 
0006023 

คศ.3 58,390 ภาษาไทย 

62 บ้านท่ามะกา 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2516 
0005583 

คศ.4(3) 64,860 ภาษาไทย 

63 วัดท่าเรือ  
“อุตสาหะวิทยาคาร” 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2032 
0005714 

คศ.3 69,040 ภาษาอังกฤษ 

64 วัดหนองไม้แก่น 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 2639 
0006150 

คศ.1 22,450 ภาษาไทย 

65 บ้านนาใหม ่
สพป.กจ.2 

ห้วย
กระเจา 

คร ู 4118 
0006709 

คศ.2 24,930 ภาษาไทย 

66 บ้านเขาช่อง 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 1205 
0005987 

คศ.2 24,440 ภาษาอังกฤษ 

67 วัดส านักคร้อ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 1226 
0005782 

คศ.2 24,930 ภาษาไทย 

68 บ้านเขากรวด 
สพป.กจ.2 

ห้วย
กระเจา 

คร ู 4058 
0006539 

คศ.4(3) 63,810 ภาษาอังกฤษ 

69 วัดเขาใหญ ่
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา คร ู 1789 
0005841 

คศ.2 24,930 ปฐมวัย 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

70 บ้านแก่งระเบิด 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คร ู 1814 
0007328 

คศ.3 58,390 การศึกษาปฐมวัย 

71 
 

บ้านห้วยกระทะทอง 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คร ู 2101 
0007280 

ครูผู้ช่วย 16,190 การศึกษาปฐมวัย 

72 บ้านบ้องตี้ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คร ู 3760 
0007391 

คศ.2 41,620 ดนตรสีากล 
 

73 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คร ู 3423 
0007440 

คศ.4 64,860 คอมพิวเตอร ์

74 วัดปรังกาส ี
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 949 
0006788 

คศ.3 52,060 ภาษาไทย 
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ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง/
กรมบญัชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
75 วัดปรังกาส ี

สพป.กจ.3 
ทองผาภูม ิ คร ู 314 

0006786 
คศ.3 54,820 ภาษาไทย 

76 วัดปรังกาส ี
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 941 
0006763 

คศ.1 15,440 ประถมศึกษา 

77 วัดปรังกาส ี
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 4364 
0006776 

คศ.2 41,620 คณิตศาสตร ์

78 บ้านอูล่อง 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 5964 
0006828 

คศ.3 52,060 สังคมศึกษา 

79 บ้านหินแหลม 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 9588 
0006840 

ครูผู้ช่วย 15,800 ภาษาไทย 
 

80 บ้านหินดาด 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 2031 
0006886 

คศ.3 46,040 ภาษาอังกฤษ 

81 บ้านหินดาด 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 4880 
0007766 

คศ.3 53,950 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

82 บ้านท่ามะเดื่อ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 1986 
0007039 

คศ.1 24,290 ภาษาอังกฤษ 

83 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 5090 
0007059 

คศ.3 45,290 ชีววิทยา 

84 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 1875 
0017673 

ครูผู้ช่วย 41,620 คอมพิวเตอร ์

85 บ้านทุ่งเสือโทน 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 975 
0007144 

คศ.1 20,740 ภาษาไทย 

86 บ้านทุ่งเสือโทน 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 2446 
0007133 

คศ.4 56,450 ดนตรไีทย 

87 บ้านเหมืองสองท่อ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 4434 
0007156 

คศ.2 31,440 ภาษาไทย 

88 บ้านห้วยเสือ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 1336 
0007212 

คศ.1 22,000 คณิตศาสตร ์

89 บ้านห้วยเสือ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 1000 
0006931 

คศ.3 47,660 ศิลปศึกษา 

90 บ้านเกริงกระเวีย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 8728 
0007505 

คศ.3 58,390 ประถมศึกษา 

91 บ้านเกริงกระเวีย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 3635 
0007511 

คศ.1 19,510 การศึกษาปฐมวัย 

92 บ้านเกริงกระเวีย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 7252 
0010890 

คศ.2 19,511 ดนตรไีทย 
 

93 บ้านนามกุย 
สพป.กจ.3 
 

ทองผาภูม ิ คร ู 4837 
0007832 

คศ.3 58,390 การศึกษาปฐมวัย 

94 บ้านนามกุย 
สพป.กจ.3 
 

ทองผาภูม ิ คร ู 2709 
0007835 

คศ.1 22,890 การศึกษาปฐมวัย 
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ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง/
กรมบญัชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
95 บ้านพุม่วง-พุพง 

สพป.กจ.3 
ไทรโยค คร ู 5913 

0007635 
ครูผู้ช่วย 15,800 การศึกษาปฐมวัย 

 
96 สามคมไทย-ออสเตรเลียน 

สพป.กจ.3 
ไทรโยค คร ู 9254 

0006871 
คศ.3 58,390 ดนตรสีากล 

97 บ้านเสาหงษ์ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 2867 
0017805 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย 

98 บ้านกุยแหย ่
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 4210 
0018420 

คศ.2 41,620 นาฏศิลป ์

99 บ้านพุเตย 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คร ู 4861 
0007745 

คศ.3 43,800 ภาษาไทย 
 

100 บ้านวังกระแจะ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คร ู 20480 
0007647 

คศ.3 53,950 ภาษาอังกฤษ 

101 บ้านทุ่งเรือโกลน 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คร ู 3368 
0007651 

คศ.3 50,290 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

102 บ้านวังโพธิ ์
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครูผู้ช่วย 446 
0007356 

คศ.2 51,170 การศึกษาปฐมวัย 

103 บ้านทุ่งก้างย่าง 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครูผู้ช่วย 3006 
0007484 

คศ.2 50,290 คณิตศาสตร ์
 

104 อนุบาลทองผาภูม ิ
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 2920 
0007361 

คศ.3 52,060 ภาษาไทย 

105 อนุบาลทองผาภูม ิ
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 1928 
0006756 

คศ.3 63,810 นาฏศิลป ์

106 อนุบาลทองผาภูม ิ
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 5052 
0006751 

คศ.3 56,610 ศิลปศึกษา 
 

107 บ้านเสาหงษ์ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ คร ู 960 
0006811 

คศ.2 52,060 การศึกษาปฐมวัย 
 

108 บ้านกุยแหย ่
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 1176 
0006919 

คศ.2 52,060 ภาษาจีน 

109 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 1328 
0007083 

คศ.2 52,060 คหกรรมศาสตร ์
 

110 บ้านห้วยเสือ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 4857 
0007649 

คศ.3 39,370 ดนตรไีทย 
 

111 บ้านเกริงกระเวีย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 5237 
0007665 

คศ.3 52,940 คณิตศาสตร ์
 

112 บ้านเกริงกระเวีย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 4889 
0007657 

คศ.3 48,540 คอมพิวเตอร ์

113 บ้านเกริงกระเวีย 
สพป.กจ.3 
 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 1211 
0007723 

คศ.3 44,560 ภาษาอังกฤษ 

114 บ้านห้วยเขย่ง 
สพป.กจ.3 
 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 644 
0007021 

ครูผู้ช่วย 16,920 คณิตศาสตร ์
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ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง/
กรมบญัชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
115 บ้านยางสูง 

สพป.กจ.4 
บ่อพลอย คร ู 3331 

0008302 
คศ.1 22,000 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

116 บ้านหนองนกแก้ว 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ คร ู 4529 
0008584 

คศ.3 51,170 ภาษาอังกฤษ 

117 ไทยรัฐวิทยา 21  
(บ้านล าเหย) 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย คร ู 3440 
0008282 

คศ.1 21,570 ภาษาไทย 

118 บ้านเสาหงส ์
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย คร ู 3203 
0008012 

คศ.1 23,360 ภาษาอังกฤษ 

119 บ้านพุพรหม 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย คร ู 6920 
0007999 

คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ 

120 บ้านหนองขอน 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 3492 
0008913 

คศ.1 21,150 สังคมศึกษา 

121 บ้านหนองขอน 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 1963 
0005920 

คศ.1 19,100 ภาษาไทย 

122 บ้านหนองผักแว่น 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 3535 
0008752 

คศ.1 23,810 ภาษาอังกฤษ 

123 บ้านหนองปลาไหล 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 3393 
0008837 

คศ.3 53,080 คอมพิวเตอร ์

124 บ้านตรอกสะเดา 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ คร ู 4311 
0008664 

คศ.3 53,950 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

125 บ้านหนองตาเดช 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 3184 
0008974 

คศ.1 24,750 การศึกษาปฐมวัย 

126 ชุมชนบ้านหลุมรัง 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย คร ู 3218 
0008246 

คศ.3 53,080 ภาษาไทย 

127 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ คร ู 4583 
0008453 

คศ.2 26,980 ดนตรไีทย 

128 ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 3481 
0008897 

คศ.2 41,620 การศึกษาปฐมวัย 

129 วัดหนองไม้เอื้อย 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 1843 
0008945 

คศ.3 50,290 ประถมศึกษา 

130 อนุบาลวัดเลาขวัญ 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ คร ู 4246 
0008331 

คศ.2 41,620 การศึกษาปฐมวัย 

131 ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คร ู 3481 
0008897 

คศ.2 41,620 การศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

 



30 
 

 

ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
เลขท่ีต าแหน่ง/
กรมบัญชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
132 กาญจนานุเคราะห ์

สพม.8 
เมือง

กาญจนบุร ี
คร ู 4973 

0338150 
คศ.4 63,810 สังคมศึกษา 

133 กาญจนานุเคราะห ์
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 132262 
0338270 

คศ.3 42,330 คณิตศาสตร ์

134 กาญจนานุเคราะห ์
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 32654 
0338191 

คศ.2 28,590 คณิตศาสตร ์

135 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 34379 
0336900 

คศ.3 52,060 ภาษาไทย 

136 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 133312 
0336916 

คศ.3 46,040 ศิลปศึกษา 

137 เทพมงคลรังษ ี
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู
 

100730 
0336982 

คศ.3 58,390 สังคมศึกษา 

138 เทพมงคลรังษ ี
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 
 

24362 
0350894 

ครูผู้ช่วย 16,190 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

139 เทพมงคลรังษ ี
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู
 

123767 
0338081 

คศ.2 41,620 ภาษาไทย 

140 เทพมงคลรังษ ี
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 
 

13350 
0336929 

คศ.4(3) 65,910 พลศึกษา 

141 เทพมงคลรังษ ี
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 
 

69256 
0336978 

คศ.3(2) 51,170 ภาษาจีน 

142 เทพมงคลรังษ ี
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครูผู้ช่วย 
 

5894 
0336927 

ครูผู้ช่วย 17,310 คณิตศาสตร ์

143 
 

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค 
 

ครูผู้ช่วย 1666 
0294194 

คศ.3 54,820 พลศึกษา 

144 
 

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค 
 

คร ู 5752 
0337639 

คศ.1 23,360 ภาษาไทย 

145 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค 
 

คร ู 19938 
0337667 

คศ.2 32,830 สังคมศึกษา 

146 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค 
 

คร ู 75554 
0337385 

คศ.3 58,390 สังคมศึกษา 

147 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค 
 

คร ู 28036 
0337355 

คศ.4 62,760 ภาษาอังกฤษ 

148 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค 
 

คร ู 32209 
0337644 

คศ.3(2) 51,170 คอมพิวเตอร ์

149 ไทรโยคน้อยวิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค 
 

คร ู 33171 
0337683 

คศ.3(2) 50,290 ภาษาไทย 

150 หนองรีประชานิมติ 
สพม.8 

บ่อพลอย 
 

คร ู 5660 
0337765 

คศ.2 37,830 สังคมศึกษา 

151 หนองรีประชานิมติ 
สพม.8 

บ่อพลอย 
 

คร ู 40 
0337761 

คศ.2 24,930 ภาษาจีน 
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โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
เลขท่ีต าแหน่ง/
กรมบัญชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
152 ท่ามะกาวิทยาคม 

สพม.8 
ท่ามะกา 

 
คร ู 33178 

0337465 
คศ.3 44,560 คณิตศาสตร ์

153 ท่ามะกาวิทยาคม 
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

คร ู 33213 
0337484 

คศ.2 25,440 สังคมศึกษา 

154 ท่ามะกาวิทยาคม 
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

ครูผู้ช่วย 78964 
0337498 

คศ.3 56,610 คณิตศาสตร ์

155 ท่ามะกาวิทยาคม 
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

ครูผู้ช่วย 33158 
0337457 

คศ.3 56,610 ดนตรสีากล 

156 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

ครูผู้ช่วย 82510 
0337499 

คศ.3 57,500 แนะแนว 

157 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

คร ู 33448 
0337610 

คศ.1 21,150 พลศึกษา 

158 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

คร ู 2869 
0337599 

คศ.1 22,450 ภาษาไทย 

159 ท่าเรือพิทยาคม 
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

คร ู 33065 
0337289 

คศ.2 26,980 คณิตศาสตร ์

160 ท่าเรือพิทยาคม 
สพม.8 

ท่ามะกา 
 

คร ู 125135 
0337298 

คศ.2 31,440 พลศึกษา 

161 วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 736 
0294090 

คศ.2 41,620 คณิตศาสตร ์

162 วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 32041 
0337909 

ครูผู้ช่วย 16,570 สังคมศึกษา 

163 วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 2182 
0294284 

คศ.3 57,500 แนะแนว 
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วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

คร ู 369 
0337924 

คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ 

165 วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 33188 
0337158 

คศ.3 55,720 คณิตศาสตร ์

166 วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 33345 
0337163 

คศ.4(3) 68,000 ภาษาไทย 

167 วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 33015 
0337128 

คศ.3(2) 51,170 ภาษาอังกฤษ 

168 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 32928 
0337248 

คศ.3(2) 51,170 ภาษาอังกฤษ 

169 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 32877 
0337224 

คศ.3(2) 51,170 ภาษาจีน 

170 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 32903 
0337237 

คศ.4(3) 62,760 ภาษาไทย 

171 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 

ครูผู้ช่วย 32925 
0337247 

คศ.3 52,940 ภาษาไทย 
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ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
เลขท่ีต าแหน่ง/
กรมบัญชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
172 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

สพม.8 
ท่าม่วง 

 
ครูผู้ช่วย 32823 

0337211 
คศ.4(3) 62,760 บรรณารักษ์ 

173 หนองตากยาตั้งวิริยะ 
ราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

ท่าม่วง 
 
 

คร ู 5390 
0337764 

คศ.2 37,830 คณิตศาสตร ์

174 ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.8 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู 915 
0337025 

คศ.1 22,890 ภาษาอังกฤษ 

175 ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.8 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู 20466 
0337027 

คศ.1 22,450 สังคมศึกษา 

176 ร่มเกล้ากาญจนบุร ี
สพม.8 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู 114815 
0337058 

คศ.3 48,540 ภาษาจีน 

177 ร่มเกล้ากาญจนบุร ี
สพม.8 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู 564 
0337034 

คศ.3 58,390 ภาษาไทย 

178 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบรุ ี
 

คร ู
 

124556 
0337962 

คศ.3 30,020 ภาษาไทย 

179 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบรุ ี
 

คร ู
 

33302 
0337984 

คศ.3 55,720 ภาษาไทย 

180 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบรุ ี
 

คร ู
 

997 
0337969 

คศ.3 51,170 ดนตรไีทย 

181 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบรุ ี
 

คร ู
 

32870 
0337954 

คศ.3 52,940 พลศึกษา 

182 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบรุ ี
 

ครูผู้ช่วย 
 

9448 
0335749 

คศ.1 23,810 ภาษาไทย 

183 พนมทวนชนูปถัมภ์ 
สพม.8 

พนมทวน 
 

ครูผู้ช่วย 33358 
0337721 

คศ.3(2) 51,170 ดนตรไีทย 

184 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

เลาขวัญ 
 

คร ู 32116 
0336159 

คศ.3 58,390 ภาษาจีน 

185 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

เลาขวัญ 
 

คร ู 33424 
0337879 

คศ.3 32,510 พลศึกษา 

186 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

เลาขวัญ 
 

คร ู 105541 
0337885 

คศ.3 51,170 ภาษาไทย 

187 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

เลาขวัญ 
 

คร ู 77 
0337863 

คศ.3(2) 51,170 ภาษาอังกฤษ 

188 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
สพม.8 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 33428 
0338008 

คศ.3 52,940 คณิตศาสตร ์

189 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
สพม.8 

ด่านมะขาม
เต้ีย 

คร ู 117347 
0338017 

ครูผู้ช่วย 16,570 ภาษาอังกฤษ 

190 กาญจนานุเคราะห ์
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 70594 
0338249 

คศ.4(3) 65,910 ฟิสิกส ์

190 กาญจนานุเคราะห ์
สพม.8 
 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 33063 
0338230 

คศ.3(2) 52,940 ภาษาจีน 
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ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
เลขท่ีต าแหน่ง/
กรมบัญชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
192 กาญจนานุเคราะห ์

สพม.8 
เมือง

กาญจนบุร ี
คร ู 32705 

0338219 
คศ.3 52,940 คณิตศาสตร ์

193 กาญจนานุเคราะห ์
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู 32702 
338217 

คศ.3(2) 51,940 ภาษาอังกฤษ 

 
 

ต าแหน่งว่างที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นจ านวน5 ราย 
 

ที ่
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
เลขท่ีต าแหน่ง/
กรมบัญชีกลาง 

 

อันดับ 
 

ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 บ้านห้วยเสือ 

สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 3527 
0007672 

คศ.4 58,260 เคม ี
 

2 บ้านห้วยเสือ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูม ิ ครูผู้ช่วย 4852 
0007650 

คศ.3 48,540 อุตสาหกรรมศลิป ์
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
3 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

สพม.8 
ท่ามะกา 

 
ครูผู้ช่วย 1031 

0294297 
คศ.3 56ล610 อุตสาหกรรมศลิป ์

 
4 ทองผาภูมิวิทยา 

สพม.8 
ทองผาภูม ิ

 
คร ู 32512 

0337005 
คศ.2 41,620 ภาษาพม่า 

 
5 ไทรโยคน้อยวิทยา 

สพม.8 
ไทรโยค 

 
คร ู 132263 

0337693 
คศ.1 27,210 ดนตรีศึกษา 

 
 

 

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

(มาตรา 45, 46 , 53 และ 56) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548เรื่อง การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่ เป็น
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551  

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนที่ต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นต่ าของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดและอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
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7. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

8. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560  (ข้อ 6) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส ารวจความต้องการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่มีต าแหน่ง
ว่างสายงานการสอนที่เกิดขึ้นใหม่  เนื่องจากผู้ครองต าแหน่งเดิมย้ายและลาออก  ต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรคืนจาก
การเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2561  ต าแหน่งว่างจากอัตราที่ผู้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
สละสิทธิ์การบรรจุ เพ่ือเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 25 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก  รวมทั้งสิ้น 198 อัตรา ดังนี้ 

 

ท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อัตราว่างท่ีใช้บรรจุ หมายเหตุ 
1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 48  
2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 21  
3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 47  
4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 17  
5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 65  

รวมทั้งสิ้น 198  
 
 

2. โรงเรียนมีต าแหน่งว่างที่มีต้องการกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก จ านวน 198 อัตรา  ตาม
ความส าคัญ และจ าเป็นของโรงเรียน  โดยมีจ านวนผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชีตามตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 25 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2561)  จ านวน 193 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที ่
กลุ่มวิชา/
ทาง/สาขา
วิชาเอก 

จ านวน         
ผู้อบ

แข่งขันได้ 

บรรจุ
แล้ว 

คง 
เหลือ 

เรียกบรรจุครั้งน้ี  (ครั้งที่ 2) /สังกัด สพป./สพม. คง 
เหลือ 

ล าดับท่ีเรียก
บรรจุ 
คร้ังนี้ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 8 รวม

ทั้งสิ้น 1 ภาษาพม่า   1 1 0 - - - - - - - หมดบัญช ี
2 ภาษาฝรั่งเศส   2 1 1 - - - - - - 1 - 
3 ภาษาญี่ปุ่น   6 1 5 - - - - - - 5 - 
4 ภาษาจีน   18 2 16 - - 1 - 6 7 9 3 - 9 
5 ดนตรีศึกษา   1 1 0 - - - - - - - หมดบัญช ี
6 ดนตรไีทย   5 1 4 1 - 3 1 2 7 - 3 2 - 5 
7 ดนตรสีากล   7 3 4 2 - 2 - 1 5 - 1 4 - 7 
8 คณิตศาสตร์   121 16 105 3 2 5 - 11 21 84 17 - 37 
9 ภาษาไทย   161 24 137 13 7 8 3 13 44 93 25 - 68 
10 ภาษาอังกฤษ   128 18 110 8 5 4 5 8 30 80 19 - 48 
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 126 1 125 6 - 2 2 1 11 114 2 - 12 
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ที ่
กลุ่มวิชา/
ทาง/สาขา
วิชาเอก 

จ านวน         
ผู้อบ

แข่งขันได้ 

บรรจุ
แล้ว 

คง 
เหลือ 

เรียกบรรจุครั้งน้ี  (ครั้งที่ 2) /สังกัด สพป./สพม. คง 
เหลือ 

ล าดับท่ีเรียก
บรรจุ 
คร้ังนี้ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 8 รวม

ทั้งสิ้น 12 ฟิสิกส ์ 15 1 14 - - - - 1 1 13 2 
13 ชีววิทยา 7 1 6 - - 1 - - 1 5 2 
14 สังคมศึกษา 85 1 84 1 1 1 1 8 12 72 2 - 13 
15 พลศึกษา 68 6 62 - 1 - - 6 7 55 7 - 13 
16 ศิลปศึกษา 16 1 15 1 1 2 - 1 5 10 2 - 6 
17 นาฏศิลป ์ 6 2 4 - - 2 - - 2 2 3 - 4 

18 คอมพิวเตอร ์ 86 3 83 1 1 3 1 1 7 76 4 - 10 
19 เกษตรศาสตร ์ 3 2 1 - - - - - - 1 - 
20 คหกรรม

ศาสตร ์
5 1 4 - - 1 - - 1 3 2 

21 ประถมศึกษา 15 3 12 2 - 2 1 - 5 7 4 - 8 
22 การศกึษาปฐมวัย 90 14 76 10 3 8 3 - 24 52 15 - 38 
23 แนะแนว 7 3 4 - - - - 2 2 2 4 - 5 
24 เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
56 1 55 - - - - - - 55 - 

25 บรรณารักษ์ 11 3 8 - - - - 1 1 7 4 
 รวม 1,046 111 935 48 21 45 17 62 193 742  

3. มีต าแหน่งว่างที่ต้องการกลุ่มวิชาเอก  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอ่ืน  ที่ ไม่มีบัญชีตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หรือกรณีที่เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ จนหมดบัญชี  ขออนุมัติขอใช้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
จ านวน  4  กลุ่มวิชา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน 2 อัตรา และ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 3  อัตรา  รวม 5  อัตรา ดังนี้ 

3.๑ วิชาเอกเคมี  จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
ลงวันที่  6  กันยายน  2561   

3.๒ วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 2 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม  ลงวันที่  6  กันยายน  2561   

3.๓ วิชาภาษาพม่า จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก  
ลงวันที่  6  กันยายน  2561    

3.๔ วิชาดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว  ลงวันที่  6  กันยายน  2561    
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดอัตราก าลัง
ในสังกัด  และเป็นความต้องการของสถานศึกษา  เห็นสมควรน าต าแหน่งว่างจ านวน 200 อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ โดยเห็นสมควรเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พิจารณากลั่นกรองการใช้ต าแหน่งว่าง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติให้ใช้
ต าแหน่งว่างสายงานการสอน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 19 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
รวมทั้งสิ้น 195 อัตรา และขออนุมัติขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน มา
บรรจุและแต่งตั้งฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นให้รายงานให้คณะกรรมการ
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ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป  จ านวน  4  กลุ่มวิชา  รวม 5  อัตรา   รวมทั้งสิ้น  200 
อัตรา 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตกิารใช้ต าแหน่งว่างสายงานการสอน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 25 กลุ่มวิชา 

หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 195 อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2. อนุมัติปรับปรุงต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 

3. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตามล าดับที่ ตามกลุ่มวิชาเอก 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

4. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน      
ในกลุ่มวิชาเอกที่สถานศึกษามีความต้องการ โดยน ามาขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งต่อไป  จ านวน  4  กลุ่มวิชา  ดังนี้ 

4.๑ วิชาเอกเคมี  จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม  ลงวันที่  6  กันยายน  2561   

4.๒ วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 2 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม  ลงวันที่  6  กันยายน  2561   

4.๓ วิชาภาษาพม่า  จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตาก  ลงวันที่  6  กันยายน  2561    

4.๔ วิชาดนตรีศึกษา  จ านวน 1 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว  ลงวันที่  6  กันยายน  2561     

ทั้งนี้  หากศึกษาธิการจังหวัดใด  ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้ท าหนังสือสอบถามไปยัง
ทุก กศจ. ว่ามี กศจ.ใดมีผู้ขึ้นบัญชีในวิชาเอกนี้หรือไม่  หากมีให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการขอใช้
บัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดต่อไป   

5. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ ให้ครบตามจ านวน
ต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง  กรณีหากมีผู้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรียกผู้สอบแข่งขันได้ล าดับส ารองต่อไปให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.4 เรื่อง      ยกเลิกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 ราย นายบุญเลิศ แสวงทอง 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติยกเลิกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 (เฉพาะราย นายบุญเลิศ แสวงทอง)ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน
พังตรุราษฎร์รังสรรค์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

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

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

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560เรื่อง การ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ก าหนดไว้ว่า“ข้อ ๖.๓ 
ส าหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้กว้าง ๆ ว่า สถานศึกษาใดก็ได้ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘ (อกศจ.) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้
ความเห็นว่าจะพิจารณาให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น 
โดยให้ด าเนินการตามระยะเวลาอันสมควรและน าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาของ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.)โดยให้ด าเนินการพร้อมกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา” 

2. กรณีขอยกเลิกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะราย) เนื่องจาก
สาเหตุดังนี้ 

2.1 อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรอง
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561ซึ่งได้พิจารณาให้ นายบุญเลิศ แสวงทองต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ไปด ารงต าแหน่ง
ที่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องจากนายบุญเลิศ แสวงทอง 
เลือกโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน
ประเมินสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ที่มีการระบุชื่อ
โรงเรียนไว้ 

    2.2 เมื่อ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณาให้ผู้ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่เลือกโรงเรียนใดๆ ก็ได้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะต้องด าเนินการขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น ก่อนน าความเห็น
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คณะกรรมการสถานศึกษามาเสนอ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติการย้าย ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8ยังไม่ได้ด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงถือว่าค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 534 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นโมฆะ (เฉพาะราย นายบุญเลิศ แสวงทอง)  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. จึงเห็นสมควรยกเลิกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 (เฉพาะราย นายบุญเลิศ แสวงทอง) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
วังตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จนกว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จะเสนอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ยกเลิกค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ 534 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เฉพาะราย นายบุญเลิศ แสวงทอง ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นอกจากนี้ให้เป็นไปตามค าสั่งเดิมทุกประการ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.5 เรื่อง      การร้องขอความเป็นธรรมในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561                       
ราย นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอให้ทบทวนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

เนื่องจากนางธัญลักษณ์  อัยวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสานักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์และ 

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่องการแก้ไข 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 - เขต 4 และสังกัดส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่องการปรับปรุงกรอบ 
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. หนังสือส านักงานก .ค .ศ . ที่ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560เรื่องการแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560เรื่องชะลอการพิจารณา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว24/2560) 

9. หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่องการย้ายผู้บริหาร 
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว24/2560) 

10.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยนางธัญลักษณ์  อัยวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเป็ดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต๑ มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กรณีค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6 หน้า 138-142 )ตามค าสั่งที่ ๕๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ได้ย้ายนายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ซึ่งนางธัญลักษณ์  อัยวรรณ มีความเห็นว่าตนเองเป็นผู้ยื่นค าร้อง
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ขอย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี 2560 โดยได้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งโรงเรียนนิวิฐราษฎร์
อุปถัมภ์ เป็นล าดับที่ ๑ เลือกโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิระราษฎร์บ ารุง เป็นล าดับที่ ๒ และเลือกโรงเรียนพังตรุราษฎร์
รังสรรค์เป็นล าดับที่๓(สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘ (จังหวัดกาญจนบุรี)โดยมีคะแนนประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา “67.33”ส าหรับนายบุญเลิศ  แสวงทอง ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ได้ระบุโรงเรียนนิวิฐ
ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นล าดับที่ ๑ โรงเรียนพนมทวนพิทพยาคม เป็นล าดับที่ ๒  และโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิระราษฎร์
บ ารุงเป็นล าดับ ที่ ๓  และเลือก “โรงเรียนใดๆ ก็ได้ในสังกัด สพม.8 (จ.กาญจนบุรี)” เป็นล าดับที่ 4  สุดท้ายโดยมี
คะแนนประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา “75.50” 

ในการนี้  นางธัญลักษณ์  อัยวรรณ  จึงขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เนื่องจาก ได้ระบุความต้องการโรงเรียนไว้ชัดเจน  ก่อนจะ
พิจารณาให้ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ที่ระบุ “โรงเรียนใดๆ ก็ได้ในสังกัด สพม.8 (จ.กาญจนบุรี)” 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนดเห็นสมควรพิจารณาทบทวนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีต าแหน่งว่าง
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ไม่ได้ก าหนดชัดเจนให้พิจารณาผู้ที่ระบุโรงเรียน
ก่อนที่จะพิจารณาผู้ที่ระบุโรงเรียนใดๆ ก็ได้  จึงถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

ความเห็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่๑๐/2561 เมื่อ

วันที่๘  ตุลาคม 2561 มีความเห็นว่าประเด็นการพิจารณากรณีนายบุญเลิศแสวงทองได้ส่งค าร้องขอย้ายโดยได้
ระบุ“สถานศึกษาใดๆก็ได้” ในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘ (จังหวัดกาญจนบุรี) และเป็นผู้
ได้รับคะแนนสูงสุดส่วนรายนางธัญลักษณ์อัยวรรณผู้ส่งค าร้องขอย้ายได้ระบุโรงเรียนตามล าดับ๓โรงเรียนโดยได้ระบุ
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์เป็นล าดับที่๓ประเด็นที่ต้องพิจารณาตามกฎก.ค.ศ. ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการย้ายและ
ตามประกาศฯก็ไม่ได้ระบุชัดเจนท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฎิบัติเนื่องจากการเขียนค าร้องขอย้ายของนางธัญ
ลักษณ์อัยวรรณระบุโรงเรียนชัดเจนการพิจารณาควรเลือกพิจารณาให้ได้รับการย้ายตามลาดับที่เลือกอันดับที่  1 , 2 
หรือ 3 ก่อนถึงแม้นายบุญเลิศแสวงทองจะมีคะแนนสูงกว่านางธัญลักษณ์อัยวรรณแต่ไม่ได้ระบุโรงเรียนชัดเจนโดยที่
ประชุมเห็นแย้งกับค าสั่งของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่ 534/2561สั่งณวันที่1 ตุลาคม 2561 และ
ควรน าเสนอเพ่ือให้อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 
กรณีมีปัญหาข้อขัดข้อง หรือเกิดความลักลั่นในการพิจารณาย้ายในภาพรวมของจังหวัด  ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ที่จะพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้  มติของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นประการใด  ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

อกศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  จึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาก าหนดแนวทางจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ให้นายบุญเลิศ แสวงทอง  ผู้ได้รับคะแนน “75.50” ซึ่งระบุ
โรงเรียนใดๆ ก็ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์   
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรอนุมัติให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้ได้รับ

การย้ายและแต่งตั้ง และให้ยกค าร้องขอความเป็นธรรมของ ราย  นางธัญลักษณ์  อัยวรรณ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.6เรื่อง     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561 ราย นายบุญเลิศ แสวงทอง 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561ราย นายบุญเลิศ แสวงทอง ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561แล้วน าผลการ
พิจารณามาจัดเรียงล าดับ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 32 ราย นั้น 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ก าหนดไว้ว่า“ข้อ ๖.๓ 
ส าหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้กว้าง ๆ ว่า สถานศึกษาใดก็ได้ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘ (อกศจ.) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้
ความเห็นว่าจะพิจารณาให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น 
โดยให้ด าเนินการตามระยะเวลาอันสมควรและน าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาของ    
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.) โดยให้ด าเนินการพร้อมกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา” 
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3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองให้นายบุญเลิศ แสวงทองต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ไปด ารงต าแหน่ง
ที่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เนื่องจากนายบุญเลิศ แสวงทอง 
เลือกโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน
ประเมินสูงสุดของผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ด าเนินการขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
ก าหนดไว้ว่า“ข้อ ๖.๓ ส าหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้กว้าง ๆ 
ว่า สถานศึกษาใดก็ได้ เพ่ือมาประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 7 หน้า 143-144) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย นายบุญเลิศ แสวงทอง ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัง
ตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนพังตรุราษฎร์
รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องจาก  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดครบถ้วนแล้ว 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็น

ควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  อนุมัติให้นายบุญเลิศ แสวงทอง  ผู้ได้รับคะแนน “75.50” 
ซึ่งระบุโรงเรียนใดๆ ก็ได้และมีคะแนนสูงกว่าผู้ที่ระบุโรงเรียน  ให้เป็นผู้ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพัง
ตรุราษฎร์รังสรรค์   
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 ราย นายบุญเลิศ แสวงทอง ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้ให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561   ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่  ประการใด    

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.7 เรื่อง      การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 (พิจารณารอบท่ี 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 117  ลงวันที่8 มกราคม 

2561เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่  10 มิถุนายน
2559เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้น าเสนอรายละเอียดข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายไปแล้วนั้น 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2561 ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลผู้ขอย้าย ผลการพิจารณาให้ย้าย 

ชื่อ - สกุล วิชาเอก โรงเรียนเดิม สังกัดเดิม โรงเรียนที่รับย้าย หมาย
เหตุ 

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรีเขต 1 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 

1 น.ส.ปิยฉัตร โชตนคร พลศึกษา นวมินทราชินูทิศฯ สพม.2 บ้านท่าโป่ง   

2 น.ส.วิรัตน์ ปญัญาสิทธิ ์ ภาษาไทย อนุบาลลานสัก สพป.อุทัยเขต 2 อนุบาลกาญจนบรุ ี   

3 
น.ส.ปภญิญาภัชร ์
ตรีชะวะนันท ์

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ บ้านเขาช่อง สพป.กาญจนบรุีเขต 2 วัดทุ่งลาดหญ้า 

  

4 น.ส.พิมลรัชต์  ก าเนิด การประชาสัมพันธ ์ บ้านวังปลาหม ู สพป.กาญจนบรุีเขต 1 บ้านนากาญจน ์   

5 นางวรันธร กัลปะ ประถมศึกษา อนุบาลวัดไชยฯ สพป.กาญจนบรุีเขต 1 บ้านห้วยตลุง   

6 น.ส.พนอ โพธิ์ทอง ภาษาไทย วัดส านักคร้อ สพป.กาญจนบรุีเขต 2 วัดหนองตะโก   
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ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลผู้ขอย้าย ผลการพิจารณาให้ย้าย 

ชื่อ - สกุล วิชาเอก โรงเรียนเดิม สังกัดเดิม โรงเรียนที่รับย้าย หมาย
เหตุ 

7 นายทวีศิลป ์
      สวัสดิ์ฐิติเลิศ วิทยาศาสตร ์ วัดแก้ว สพป.สุพรรณบุรีเขต 1 บ้านน้ าพุ 

 

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรีเขต 2 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 

1 นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา พลศึกษา อนุบาลวัดลูกแกฯ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดคร้อพนัน   

2 
น.ส.ปุญญิศา   
    ท้าวส าลี ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ วัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบรุีเขต 2 วัดส านักคร้อ 

  

3 
น.ส.ธัญชนก             
     ดอกพรม ปฐมวัย บ้านนาใหม ่ สพป.กาญจนบรุีเขต 2 อนุบาลพนมทวน 

  

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรีเขต 4 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 

1 นางสิริลดาภูขันธ ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป บ้านยางสูง สพป.กาญจนบรุี เขต 4 เสรี - สมใจ   

2 นางปิยนุช  วิเศษสิงห ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาอนุบาล บ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบรุีเขต 4 บ้านหนองย่างช้าง   

3 น.ส.ยุวันดา  วงษ์สะอาด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป บ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบรุีเขต 4 อนุบาลวัดเลาขวัญ   

4 
นางศิริญญา 
       เสาสูงยาง 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

ไทยรัฐวิทยา 21 
(บ้านล าเหย) สพป.กาญจนบรุีเขต 4 บ้านหนองกระทุ่ม 

  

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 8 (จังหวัดกาญจนบุร)ี 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 
1 นายนภดล  เล็กบาง สังคมศึกษา อนุบาลวัดลูกแกฯ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ท่ามะกาวิทยาคม   
2 น.ส.อุทุมพร  พันธห์นอย วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.8 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง   
3 น.ส.สมุาลี  จุฑาผิว รัฐศาสตร ์ อู่ทองศึกษาลัย สพม.9 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง   

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่าได้มีการน าเสนอข้อมูลของ    
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายคลาดเคลื่อนจ านวน 1 ราย คือ นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ ต าแหน่งครู วุฒิ ศษ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ โรงเรียนบ้านเสาหงส์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งไม่ได้
น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา กรณีที่ข้าราชการดังกล่าวได้ระบุโรงเรียนใดๆ ก็ได้ใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ใน
ระยะทางใกล้กับภูมิล าเนาบ้านเกิดไม่เกิน  20 กิโลเมตร โดย นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี  15/3  
หมู่ 4  ต.หนองปลาไหล  อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 8 หน้า 145-154 ) 
  4. ในการนี้ มีต าแหน่งว่างโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล มีความต้องการวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และอยู่
ห่างจากภูมิล าเนาของ นายชาคิต อินทรีย์วงศ์  เป็นระยะทาง  700  เมตร 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี 2561 (พิจารณารอบที่ 2) ราย นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ ต าแหน่งครู วุฒิ 
ศษ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ซึ่งมี
ความต้องการวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และอยู่ห่างจากภูมิล าเนาของ นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ เป็นระยะทาง  700  เมตร  
ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง               
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนุรี  จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 (พิจารณารอบที่ 2)ราย นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ ต าแหน่งครู วุฒิ 
ศษ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล  โดย
ผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  ตามท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.8เรื่อง   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน 8  ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8               จ านวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 21 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



46 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน   8  ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.วิจิตรา 
ภาคภูมิ 

บ้านท่า
มะกา 

22 
เม.ย.
59 

71.05 70.18 70.18 71.05 73.68 73.68 73.68 72.81 22 
เม.ย.
61 

2 น.ส.สุดารัตน์ 
      การภกัด ี

บ้านท่า
มะกา 

27 
เม.ย. 
59 

78.95 81.58 83.33 85.09 79.82 80.70 79.82 84.21 22 
เม.ย.
61 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายธนภูมิ 
 หิรัญลักษณ์ 

วัดใหม่
ดงสัก 

21 
เม.ย.
59 

50.87 64.03 53.03 64.03 70.17 73.68 85.96 85.96 21 
เม.ย.
61 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.สุนิสา   
  ขุนพรหม 

บ้าน
หนอง
ปลาไหล 

2 ก.ย. 
59 

68.62 72.96 75.53 79.87 82.44 85.19 98.22 98.22 2 ก.ย. 
61 

2 น.ส.สุชิรา   
  กิ่งสาม ี

เสรี – 
สมใจ 

2 ก.ย. 
59 

73.52 78.48 83.80 86.37 88.14 89.92 91.69 93.46 2 ก.ย. 
61 

3 น.ส.ไอลดา   
   สุขส ี

ป่าไม้อุทิศ 
15(บ้าน
ม่วงเฒ่า) 

2 ก.ย. 
59 

67.41 71.94 78.06 83.99 87.35 92.67 93.46 96.03 2 ก.ย. 
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 
ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน

แต่งตั้ง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.วิชุดา 
   สิทธิเนตร 

ทองผา
ภูมิวิทยา 

22 
มี.ค.
59 

67.54 70.17 73.68 76.31 79.82 84.21 87.71 92.10 22 
มี.ค.
61 

2 น.ส.ฤทัย 
     นิลพวง 

ประชา
มงคล 

15 
ก.ค. 
59 

64.10 66.67 66.67 68.44 70.21 74.37 88.19 92.34 15 
ก.ค. 
61 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

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

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ ครบ 2 ปี จ านวน   8   ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1.ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย    จ านวน 8 ราย  
2.อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑  ทั้ง 8 ราย   
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.9  เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอน

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์  ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ที่ต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 10 ต าแหน่ง   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2545  เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467  ลงวันที่ 11  มิถุนายน 2545  เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14  มิถุนายน 2555  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรอง ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งว่าง) ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ดังนี้ 

ท่ี ต าแหน่ง/โรงเรียน 
 

อ าเภอ 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ 
ขาด(-)/เกิน(+) 

หมายเหตุ อันดับ ขั้น 

บริหาร ผู้สอน  
1 บ้านหนองหวาย บ่อพลอย ครู 1578 คศ.1 20,320  +1  
2 บ้านพุรวก บ่อพลอย ครู 3437 คศ.3 20,740  +3 ยุบเลิก 
3 บ้านพุรวก บ่อพลอย ครู 3439 คศ.2 41,620  +3 ยุบเลิก 
4 บ้านพุรวก บ่อพลอย ครู 1801 คศ.3 47,660  +3 ยุบเลิก 
5 บ้านหนองม่วง เลาขวัญ ครู 4373 คศ.2 41,620  +1  
6 ราษฎร์บ ารุงธรรม เลาขวัญ ครู 3647 คศ.3 55,720  +1  
7 บ้านสระเตยพัฒนา เลาขวัญ ครู 4342 คศ.2 27,500  +1  
8 บ้านน้ าคลุ้ง เลาขวัญ ครู 4330 คศ.1 22,450  +2  
9 บ้านกรับใหญ่ เลาขวัญ ครู 4074 คศ.1 21,150  +1  

10 บ้านตลุงเหนือ เลาขวัญ รอง ผอ.ร.ร. 4480 คศ.3 41,580 +1    
 
 
 
 



49 
 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้เสนอคณะกรรมการจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
พิจารณาอนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูแลบุคลากร   ทางการศึกษา สายงานการสอนและสาย
งาบริหารสถานศึกษา ทั้ง 10 ต าแหน่ง ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม    ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ผลการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังครู ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรยีนเกินเกณฑ์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ท่ีต่ ากวา่เกณฑ์ 

ที ่ ช่ือต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

หน่วยงาน
การศึกษาเดมิ 

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา 
ที่ก าหนดใหม ่

ขาด
เกณฑ ์

หมาย
เหต ุอับดับ ขั้น 

1 คร ู 1578 บ้านหนองหวาย คศ.1 20,320 เสรี-สมใจ -2  
2 คร ู 3437 บ้านพุรวก คศ.3 20,740 เสรี-สมใจ -2  
3 คร ู 3439 บ้านพุรวก คศ.2 41,620 บ้านสามยอด -3  
4 คร ู 1801 บ้านพุรวก คศ.3 47,660 บ้านหนองมะสัง -1  
5 คร ู 4373 บ้านหนองม่วง คศ.2 41,620 วัดหนองไม้เอื้อย -2  
6 คร ู 3647 ราษฎร์บ ารุงธรรม คศ.3 55,720 บ้านพยอมงาม -1  
7 คร ู 4342 บ้านสระเตยพัฒนา คศ.2 27,500 บ้านพรหมณ ี -1  
8 คร ู 4330 บ้านน้ าคลุ้ง คศ.1 22,450 บ้านหนองแกใน -1  
9 คร ู 4074 บ้านกรับใหญ ่ คศ.1 21,150 วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) -1  

10 รอง ผอ.ร.ร. 4480 บ้านตลุงเหนือ คศ.3 41,580 ป่าไม้อุทิศ 15 (บา้นม่วงเฒ่า) -1   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 10 ต าแหน่ง 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตัดโอนต าแหน่ง  ต าแหน่งเลขที่   และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  สายงานการสอน  จาก

สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา 
เกินเกณฑ์  ไปก าหนดต าแหน่งต าแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือนเดิม  ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ต่ ากว่าเกณฑ์ ตามที่   ก.ค.ศ. ก าหนด  
จ านวน 10 ต าแหน่ง 

2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตราก าลัง ออกค าสั่ง ตัดโอนต าแหน่งฯ  
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.10  เรื่อง   ขออนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง จ านวน  1  ราย 
 

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

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

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

ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

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

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

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
เงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้ 

๑. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการครูคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ผู้
นั้นได้ท าการสอนหรือเคยท าการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

๒. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครู(ก่อนวันที่ 9  ธันวาคม  2559) 

๓. ข้าราชการครูผู้นั้นยื่นค าขอให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  ภายใน 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาในหนังสือรับรองแสดงว่า
ส าเร็จการศึกษา 

๔. ในกรณีที่ข้าราชการครูไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดนี้  (กรณียื่น
เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือรับรองออก)  ให้สั่งให้ข้าราชการครูผู้นั้น  ได้รับเงินเดือน และ/หรือปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง เลื่อน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึนได้   ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการครูผู้นั้น  ยื่น
ค าขอ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ย่ืนค าขอ 
1. ด้วยนางสาวศรุดาวีระสมัย ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สังกัด

ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2  ได ้ยื ่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการ              
ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง 

2.ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่28มีนาคม2559 ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียน
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการทั่วไป  

3.ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ก.ค.
ศ.รับรองคือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่9 มิถุนายน 2559 และส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2561  

4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 
2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม 2559 

5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ และ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับอง เมื่อวันที่ 10กันยายน 
2561 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9 หน้า 155-167 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการด าเนินการดังกล่าว เป็นการด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็น
ตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ปทุมธานีเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

2.ข้าราชการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2561ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(บรรจุวันที่28 มีนาคม 2558) 

3. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน หรือเคยท าการสอนซึ่งไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้าศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ 
“ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของ
ทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์(วันที่9 ธันวาคม 2559) และวิธีการนี้บังคับใช้
ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ1304/ว1ลงวันที่3มกราคม 2544 ต่อไปได้ ” ดังนั้น
จึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ 
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4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่  10 กันยายน 2561ซึ่ง
ไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงสามารถให้ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่
เพ่ิมข้ึนในวันที่ส าเร็จการศึกษาได้ (ส าเร็จการศึกษาวันที่ 26กรกฎาคม 2561) 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ เห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอขออนุมัติ ให้นางสาวศรุดา วีระสมัย ต าแหน่งครู คศ.
1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ ทั้งนี้ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 17,690 
บาท ตั้งแต่วันที่26 กรกฎาคม 2561 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.11 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 18 ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 5 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 2 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 4 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน 7 ราย 

 

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

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

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

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

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
 
6.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  18 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 
18  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 5 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.มีนา  เชียงวงค์ 
ต าแหน่ง ครู  
ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
ค.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 
12 ก.ย. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัพระแท่นดงรัง ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายไพโรจน์  ศรีจันทร ์
   ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.กิตตยิา  รักงาม  
ต าแหน่ง คร ู  
ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบรหิาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
13ก.ย. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน ์
ครู ร.ร.วดัพระแท่นดงรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภัทราวดี  อิ่มเสมอ 
ต าแหน่ง คร ู  
ร.ร.บ้านไผส่ ี  
ศศ.บ. นาฏศลิป์และการ
ละคร 

ภาษาไทย 
14 ก.ย. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ส ี ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสมศรี  คลองน้อย 
ครู ร.ร.บ้านซ่อง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. น.ส.ปุญญิศา  ท้าวสาล ี
ต าแหน่ง คร ู  
ร.ร.วัดหนองไม้แก่น 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

ศิลปศึกษาฯ/ 
17ก.ย. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัหนองไม้แก่น ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.น.ส.อนัญญา  หาญณรงค ์
   ข้าราชการบ านาญ 
   สาขาศิลปศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. นางอังคณา  วอนเพียร 
ต าแหน่ง คร ู  
ร.ร.วัดตะคร้ าเอน  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
26ก.ย. 2561 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วดัตะคร้ าเอน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางวัลภา  อาดปักษา 
   ครู ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.สุชาดา เหลืองทอง
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง                
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/             
2 ต.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายชัยธวัช  มีจันเพ็ชร์                            
ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางเบญจมาศ  คลา้ยสุบรรณ  ครู  ร.ร.
บ้านลุ่มผึ้ง (ครูช านาญการ)             สาขา
วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.นิภา  หวานชะเอม      
ต าแหน่ง คร ู
ร.ร.บ้านห้วยมาลัย         
ครู/วท.บ.เทคโนโลยีการ
อาหาร /ศษ.ม.การ
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/             
2 ต.ค.2561 

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

2.นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์                           
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายสุภาพ เทียนเล็ก                               
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย   (ครูช านาญการ)      
สาขาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 4 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.บุณฑริกา   
      แผนสมบูรณ ์
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านหนองประดู ่
  ค.บ.คณิตศาสตร ์
 
 

คณิตศาสตร์/ 
17 ส.ค. 2561 

1.ผู้อ านวยการร.ร.บ้านหนองประดู่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.เยาวภา  ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสวง พ่อค้า 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.ลักขณา  โคบุตร 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
  ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม.บรหิารการศกึษา 
 

ภาษาไทย/ 
21  ส.ค.  2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.อนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางปัญญา  ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพเยาว์  พิทยรังสิยานนท ์
ครู ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รัชนี  จุตรพสิัย 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.บ้านหนองปลาไหล 
  ค.บ.ภาษาอังกฤษ  

ภาษาอังกฤษ/ 
23  ส.ค.  2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.บ้านหนองปลาไหล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางภัทรดานันทน์  กรองแก้ว 
ครู ร.ร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

4. นายสมพร  อัฒจักร 
ต าแหน่ง ครู   

  ร.ร.บ้านหนองปรือ 
  วท.บ.สถิติประยุกต ์

 
คณติศาสตร์/ 

19 ก.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.บ้านหนองปรอื ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา  ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสวง  พ่อค้า 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 7 ราย 

 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายไชยวัฒน์ อารีโรจน ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.หนองรีประชานิมติ 
บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
ศษ.ม. สาขาการสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
28ก.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ณิชชยา แสงสว่าง 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.ร.ร.วิสุทธรังษ ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานเุคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.ยุพิน สามส ี
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภเิษก 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
1ต.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว์ ช านาญก าหนด 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รจนา ล้ าเลิศ 
ต าแหน่งครู ร.ร.หนองรีประชานิมติ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เอกปภาดา  
        ปกรณ์พิมุข 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
ศษ.บ. สาขาการสอน
คณิตศาสตร ์
วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
1 ต.ค.2561 

 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางวรรณี แก้วอุปการ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เสาวณ์ี วงษ์พัฒน์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณติศาสตร ์
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

4. น.ส.ปรารถนา  
      ดาวเจริญพร 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.วสิุทธรังษ ี
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

1ต.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทรล์าดหญ้า 
กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบรุี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.จิตติพร ใจค า 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.วสิุทธรังษ ี
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
1 ต.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอุษณีย์ ผูกไมตร ี
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทรล์าดหญ้า 
กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ฐติิรัตน์ รูปสม 
ต าแหน่งครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. น.ส.หทัยรตัน์ อุ่มอารมย ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
1 ต.ค.2561 

 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายจรูญ รุ่งเรือง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมปอง ผ่องใส 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พังตรุราษฎรร์ังสรรค ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. นายธวัชชัย วิเศษสิงห ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วท.บ. สาขาฟิสิกส ์
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
2ต.ค.2561 

 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษีจังหวัด
กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายฐิติวุฒิ สงบจติ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 18 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ (1) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

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

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประ เมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 18 ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(เลขานุการ กศจ.)ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.12 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี      
วิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  
จ านวน  48  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 24 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 13 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน   5 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จ านวน 6 ราย   
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่  30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

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

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ื อให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 48  ราย  ดังนี้ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 24 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ 
ผอ.ร.ร./ร.ร.บ้านอ่างหิน 
ศษ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 92.00 86.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
22 ธ.ค. 2560 

 
ด้านที่ 2 100 65 84.25 80.25 86.25 83.58 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 78.00 81.00  

2. น.ส.ศรัญญา  ทากี้  
ครู/ร.ร.วัดดอนแสลบ  
ค.บ. ภาษาไทย  

ด้านที่ 1 100 65 90.00 91.00 89.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
29 มี.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 86.00 90.00 86.00 87.33 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 91.00 89.00  

3. น.ส.นพรดา  เสลาคุณ 
ครู/ร.ร.วัดหวายเหนียวฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 95.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
2 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 86.25 90.00 86.25 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 81.00 84.50  

4. น.ส.ผกา  ประเทืองบุญ 
ครู/ร.ร.วัดใหม่เจริญผล  
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 91.00 92.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.00 83.00 82.00 82.00 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 82.00 81.00  

5. น.ส.ธัญลักษณ์  บินด ี  
ครู/ร.ร.วัดหนองลาน 
วส.บ. ระบบสารสนเทศ- 
        เพื่อการจัดการ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 97.00 95.00 94.67 ผ่านการประเมิน/ 
11 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 97.50 92.50 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 71.00 75.25 73.00  

6. น.ส.นลินณัฐธญาย์ 
     เหลืองอ่อน 
ครู/ร.ร.บ้านห้วยลึก  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 86.00 82.00 85.66 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 84.00 75.00 81.33 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 84.00 75.00  

7. น.ส.นภาพร  กาบัว  
ครู/ร.ร.บ้านอุโลกสี่หมื่น 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  

ด้านที่ 1 100 65 89.00 89.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 88.75 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 81.50 81.50 81.50  

8. นางพวงเพ็ญ  กระจ่างฉาย 
ครู/ร.ร.บ้านดอนเขว้า 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  

ด้านที่ 1 100 65 94.00 89.00 87.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 83.75 85.00 85.42 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 83.00 85.00  

9. น.ส.ณัฐรดา  สายเทียน  
ครู/ร.ร.บ้านตลุงใต้  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  
 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 92.00 92.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
25 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 87.50 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 82.50  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

10. น.ส.ณัฐพร  ศักดิ์ศรี  
ครู/ร.ร.วัดท่าเรือฯ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์  
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 94.00 92.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
28 พ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 88.00 89.00 87.00 88.00 

ด้านที่ 3 100 65 78.00 80.00 79.00  

11. นางสุนิตา  ฉัตรทอง 
ครู/ร.ร.บ้านหนองลาน  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 93.00 92.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
8 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 72.50 88.75 86.25 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 77.00 84.00 80.00  

12. น.ส.สิริภา  กล่อมแสง 
ครู/ร.ร.วัดเบญพาด 
ศศ.บ. เทคโนโลยีและ 
        การสื่อสารการศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 96.00 95.00 92.66 ผ่านการประเมิน/ 
20 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 92.50 92.50 92.50 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 88.41 91.75 94.33  

13. น.ส.สุจิตรา  นาคนารี 
ครู/ร.ร.วัดเบญพาด  
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 95.00 96.00 92.67 ผ่านการประเมิน/ 
26 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 95.00 97.50 95.00 95.83 

ด้านที่ 3 100 65 87.25 87.25 84.25  

14. น.ส.ขวัญตา  มพีันธุ์ศร ี
ครู/ร.ร.บ้านรางกระต่ายฯ 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 81.00 85.00 82.67 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 78.75 82.50 87.50 82.92 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 86.50 88.50  

15. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
ครู/ร.ร.บ้านรางกระต่ายฯ 
ค.บ. พลศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 80.00 83.00 81.67 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 72.50 72.50 75.00 73.33 

ด้านที่ 3 100 65 82.75 81.75 83.75  

16. น.ส.ลาวัณย์  ดอนเจดยี ์
ครู/ร.ร.บ้านสระลุมพุก 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 76.00 75.00 80.33 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 75.00 75.00 76.00 75.33 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 74.00 75.00  

17. น.ส.วรรณา  หยวกจุย้ 
ครู/ร.ร.บ้านเขากรวด 
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 93.00 88.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 87.50 80.00 84.16 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 87.50 80.00  

18. น.ส.กุลริศา  ศรีโมรา 
ครู/ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วท.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 92.00 86.00 90.67 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 96.25 93.75 93.75 94.58 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 84.00 84.00  

19. น.ส.ฐิติพร  ปิโย 
ครู/ร.ร.บ้านกระเจา 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 96.00 97.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 92.00 81.25 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

20. น.ส.อุษา  สมจิต 
ครู/ร.ร.วัดหนองปลิง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 80.00 88.00 84.66 ผ่านการประเมิน/ 
31 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 87.50 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 78.75 76.50 78.75  

21. น.ส.ผุสดี  บัวงาม 
ครู/ร.ร.วัดหนองพลับ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 93.00 93.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
20 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 94.00 94.00 92.00 93.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 82.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 13 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

22 น.ส.นิชาภา  วอนเพยีร 
ครู/ร.ร.วัดท่าเรือฯ 
บธ.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 87.00 89.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
30 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 86.00 88.00 87.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 78.00 80.00 77.00  

23 น.ส.วันวิษา  วีระวงษ ์  
ครู/ร.ร.วัดหวายเหนียวฯ 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 94.00 95.00 94.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 90.00 92.50 87.92 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 79.00 79.00  

24 น.ส.โชติมา  แสงศิริ 
ครู/ร.ร.วัดใหม่เจริญผล  
บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 92.00 89.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.00 89.00 84.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 85.00 79.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายนรากร  สุขวิสิฎฐ์       
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย            
วุฒิ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์                
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 92.00 92.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
28 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 92.00 91.00 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 90.00 92.00  

2. น.ส.รุ่งฟ้า  โคเลิศ                   
ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้            
วุฒิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจ         

ด้านที่ 1 100 65 94.00 94.00 93.00 93.67 ผ่านการประเมิน/  
29 มิ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 81.00 86.00 85.67 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 93.00 91.00  

3. นายสะอาด  มพีฤกษ์         
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค               
วุฒิ ค.บ. ดนตรีศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 71.00 87.00 92.00 83.33 ผ่านการประเมิน/  
29 มิ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 75.00 78.75 86.25 80.00 

ด้านที่ 3 100 65 73.50 72.50 81.50  

4. น.ส.ทัศนียา  เจนดง        
ครู    ร.ร.บ้านไร่                   
วุฒิ ศศ.บ. ดนตรีคีตศิลป์
ไทย 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 86.00 85.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
29 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 83.00 96.00 94.00 91.00 

ด้านที่ 3 100 65 83.33 90.00 88.66  

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

ด้านที่ 1 100 65 87.00 87.00 87.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 96.75 96.50 86.00  

6. น.ส.นพรัตน์  เช้ือเมืองพาน
ครู  ร.ร.บ้านวังโพธิ ์                  
วุฒิ ค.บ ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 87.00 88.67 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 88.00 87.50 85.00 86.67 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 86.00 83.00  

7. นายสยาม  ยุงรัมย์           
ครู ร.ร.บ้านวังโพธิ์                   
วุฒิ ค.บ ดนตรีศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 88.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 82.50 84.16 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 83.00 82.50  

8. นางมนทา  มีพฤกษ ์        
ครู  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                   
วุฒิ ศศ.บ.พัฒนาชุมชน 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 80.00 80.00 81.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 78.75 78.75 79.58 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 73.75 76.25  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 5 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

9. น.ส.นวรัตน์  บุตรน้อย     
ครู  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                   
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ  ค.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 83.00 84.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 77.50 78.75 77.50 77.91 

ด้านที่ 3 100 65 89.25 88.25 87.25  

10 นายจรัญ  ศรีเมฆ           
ครู  ร.ร.บ้านถ้ าดาวดึงส์                   
วุฒิ ค.บ. ประถมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 92.00 88.00 91.67 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 98.75 77.50 82.50 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 85.00 82.50  

11 นางสุภาวรรณ  
        สถิตพงศ์พิพัฒน์                          
ครู  ร.ร.บ้านเขาช้าง                   
วุฒิ ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 83.00 97.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.75 78.75 76.25 79.25 

ด้านที่ 3 100 65 76.25 80.00 76.25  

12. นายสมศักดิ์  
           ภักดภิูมิโชติสกุล                     
ครู    ร.ร.บ้านกองม่องทะ                   
วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร์                    
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 85.00 8700 86.67 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.00 85.00 86.00 86.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 80.00 85.00  

13 น.ส.อัมภาพร โพธิแ์ดง                     
ครู   ร.ร.บ้านกุยแหย ่                  
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ         
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 88.00 87.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 83.75 85.00 85.42 

ด้านที่ 3 100 65 84.25 87.50 86.50  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1.   น.ส.กุสุมา  กัณหา 
  ครู/ร.ร.บ้านหนองใหญ ่ 
(เลาขวัญ) 
  ค.บ.ปฐมวัย 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 95.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
1 มิถุนายน 2561 

 
ด้านที่ 2 100 65 94.00 93.00 92.00 93.00 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 97.00 96.00  

2.   น.ส.วาสนา แตงเพ็ง 
  ครู/ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
  ค.บ.การประถมศึกษา 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 91.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
8 มิถุนายน 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 85.00 91.25 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 91.25 86.25  

3. นายอ านาจ เปรมปรีดิ์ 
  ครู/ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15ฯ 

ค.บ./ประถมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 88.00 95.00 92.66 ผ่านการประเมิน/ 
12 มิถุนายน 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 81.25 90.00 85.41 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 79.50 89.75  

4. น.ส.กาญจนา  ฉายอรุณ 
  ครู/ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ 
  วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 84.00 94.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
21 มิถุนายน 2561 ด้านที่ 2 100 65 91.25 81.25 87.50 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 86.75 84.50 87.75  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 6 ราย  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

5.   น.ส.สุกันยา  ข าอรุณ 
  ครู/ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 93.00 95.00 94.66 ผ่านการประเมิน/ 
21 มิถุนายน 2561 

 
ด้านที่ 2 100 65 96.00 94.00 93.00 94.33 
ด้านที่ 3 100 65 96.00 94.00 93.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.พจนา พลชยั 
ครรู.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วท.บ. สาขา เคมี 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 87.00 90.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
28 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 86.25 78.75 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 80.00  

2. น.ส.ศุภัสรา ด้วงปลี 
ครรู.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วท.บ. สาขาชีววิทยา 
เชิงอนุรักษ์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 87.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
28 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 86.25 85.00 85.41 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 75.00 75.00  

3. น.ส.พรพรรณผาสุวรรณ 
ครรู.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 94.00 96.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 91.25 95.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 98.00 98.00 97.00  

4. น.ส.ศิริลักษณ์ หนูแก้วคร ู
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 91.00 94.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 93.75 91.50 93.00 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 73.00 75.00  

5. น.ส.สุกัญญา เตชะนันท ์
ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 91.00 93.00 92.66 ผ่านการประเมิน/ 
19 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 96.25 93.75 90.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 90.00 90.00  

6. น.ส.รัศมี แสนแก้ว 
ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
รป.ม. สาขาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 82.00 87.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
20 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 81.25 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 82.00  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 48  ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 48 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 48 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 48 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 48 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 48 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่ านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 48 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.13 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 9 ราย
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 3 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 4 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 2 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  9 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 9  ราย ดังนี้ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางภิญญ์พลอย   
         เผื่อนปฐม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านท่ามะกา 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
19 ก.ย. 2561 

1. นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

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

3.น.ส.ธานี  เช่ียนมั่น 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งประทุน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2 นางบังอร  แก่นรักษ์ 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดส านักคร้อ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)/ 
20 ก.ย. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดส านักคร้อ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางพรชนก  ทองอิ่ม 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 2 ฯ 
ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
27 ก.ย. 2561 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 2 ฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอ าพร  บ้งชมโพธิ์ 
ครู ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  4 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
วท.บ.คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
15 ส.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.บ้านหนองแสลบ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายนพรัตน์  พลเสน 
ครู ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ส าข า วิ ชาก า รงาน อ าชี พ แ ละ เท ค โน โล ยี
(คอมพิวเตอร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางวิไล ศรีสุข 
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.บ.ภูมิศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
20 ส.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางเพ็ญนี  ท าบุญ 
ครู ร.ร.บ้านเสาหงส์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางวรรณสา ปุริสา  
ต าแหน่ง ครู    
ร.ร.บ้านพุบอน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

30 ส.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.บ้านพุบอน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางอธิกา  หมื่นบ ารุง 
ครู ร.ร.บ้านสระเตยพัฒนา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.จริยา  ไชยศรีมาลย์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ร.ร.บ้านพุบอน 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การบรหิาร
สถานศึกษา/ 

1 มิ.ย. 2561 

1. นายรัชวุฒ ิ วงษ์เสนา 
รอง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางสมคิด  สุวรรณรัฐ 
ผอ.ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายวชิระ ประกอบ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ช านาญการ 
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 
5ต.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นางอโนทัยทัณกาศ 
ต าแหน่ง ผอร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

2. นางศิรินภา ชูศรี 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
กศ.บ. สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

(เกษตรกรรม) 
21ก.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

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

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา เกษตรกรรม 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  9 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  จ านวน  9 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ จ านวน  9 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ จ านวน    9  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

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

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 88 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2จ านวน 35ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3จ านวน 43 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4จ านวน 1 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 9 ราย 

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

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

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้ผ่าน
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3.  กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และกศจ.กาญจนบุรี  
พิจารณาแล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่ง
ประกอบด้วย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 –  และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
แล้ว  จ านวน 88 ราย ดังนี้ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 35 ราย 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 ว่าที่ ร.ต.สุริยัน   
       จันทรา 
ผอ.สถานศึกษา/ 
ร.ร.บ้านนาใหม่ 

ศษ.บ. ศิลปะ
ไทย 

ศษ.ม.  
การบริหาร
การศึกษา 

การบริหาร
การศึกษา/ 

29 ม.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 95.00 90.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 88.00 83.25 87.25 86.17 

2 น.ส.อัจฉราภรณ์ 
       บัวลังกา 
ผอ.สถานศึกษา/ 
ร.ร.บ้านตลุงใต้ 

กศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

การบริหาร
การศึกษา/ 

19ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 90.00 92.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.75 87.00 90.26 88.00 

3 
 
 
 
 

น.ส.ราตรี   
      ทองศร ี
ผอ.สถานศึกษา/ 
ร.ร.ดอนสามง่าม
ผิวหงสะวีณ
อุปถัมภ ์

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

 

การบริหาร
การศึกษา/ 

19 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 94.00 92.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 
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91.00 88.00 90.00 89.67 

4 น.ส.กมลวัลย์   
    บุญจันทร ์
ครู/ร.ร.วัดห้วย
ตะเคียน 

วท.บ.
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม.  

การบริหาร
การศึกษา 

 

สังคมศึกษาฯ/ 
26 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 84.00 86.00 86.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 82.50 86.25 85.42 

5 น.ส.สิรินภา   
     ศิริปร ุ
ครู/ร.ร.วัด
นักคร้อ 
 

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

การงานอาชพีฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
28 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 94.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 92.50 90.00 90.00 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

6 นางสุนันทา   
     สืบบกุ 
ครู/ร.ร.บ้านห้วย
ยาง 
 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม. การ
บริหาร

การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

28 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 87.00 88.00 88.66 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 82.50 83.75 83.33 

7 นายประสิทธิชัย   
     หมดทกุข ์
ครู/ร.ร.อนุบาล 
ห้วยกระเจา 

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพีฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 
28 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 93.00 93.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 86.25 85.00 85.41 

8 น.ส.ปณิธิ     
      ช านาญด ู
ครู/ร.ร.บ้านบ่อ
หว้า 
 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
28 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 89.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 85.00 87.50 87.00 

9 นางกรรณิกา 
     หอมจันทร์ดี 
ครู/ร.ร.วัดดอน
ขมิ้น 

ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย/ 
2 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 89.00 88.00 87.33 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 90.00 85.00 85.00 

10 นางนิชาภัทร 
     ใคร่ครวญ 
ครู/ร.ร.วัดเขา
รักษ์ 
 

ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

 

คณิตศาสตร์/ 
2 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 84.00 81.00 84.66 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 81.25 83.75 

11 นายเกรียงไกร 
     ตั้งกิติกุล 
ครู/ร.ร.วัดห้วย
สะพาน 

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์ 

สังคมศึกษาฯ/ 
2 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 85.00 84.00 86.33 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 78.75 83.75 81.25 

12 น.ส.รสสุคนธ์         
     มั่นคง 
ครู/ร.ร.อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

ศษ.บ. 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 96.00 96.00 96.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 95.00 95.00 95.00 

13 นางวนิดา   
    ทองสุขใส 
ครู/ร.ร.อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 93.00 93.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 

14 นางสุรีย์   
     แก้วนุช 
ครู/ร.ร.บ้าน
หนองตาคง 

ค.บ. ปฐมวัย 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 
 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 91.00 89.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 90.00 88.00 89.00 

15 นางกัณฐิกา   
     ชื่นใจ 
ครู/ร.ร.วัดสาลว
นาราม 
 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม. การ
บริหาร

การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 
 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 90.00 94.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 85.00 85.00 85.83 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

16 นางอภิสรา 
    ห้วยหงษ์ทอง 
ครู/ร.ร.บ้านห้วย
ยาง 
 

ศศ.บ. 
บรรณารักษศา

สตร์ 
ค.ม. การบริหาร
การศกึษา 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 87.00 85.00 87.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 82.50 81.25 82.92 

17 น.ส.สุพัตรา 
    สุดาทิพย ์
ครู/ร.ร.บ้านดอน
เขว้า 
 

ค.บ. การ
ประถมศึกษา 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 91.000 89.000 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 86.25 83.75 85.00 

18 นางสุพรรณี 
ทรัพย์พนาพรชัย 
ครู/ร.ร.วัด
เบญพาด 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 100.00 96.00 96.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 85.00 87.50 87.08 

19 นางจันทิมา      
      โยมดว้ง 
ครู/ร.ร.วัดคร้อพ 
ครู/ร.ร.วัดคร้อพ
นัน 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม. การ
บริหาร

การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 93.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 91.00 90.00 90.00 

20 นายชาตรี      
      อินต๊ะ 
ครู/ร.ร.วัดเขา
สะพายแร้ง 

ค.บ. 
คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 91.00 92.00 93.67 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 91.25 87.50 90.42 

21 นงส.นิภา   
      มหาโชต ิ
ครู/ร.ร.อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

ค.บ. จิตวิทยา
และการแนะ

แนว 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 82.00 84.00 83.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 93.75 93.75 93.75 

22 นางศิริทิพย์   
อัครมณีกาญจน ์
ครู/ร.ร.วัดท่าเรือฯ 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 92.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.00 89.00 88.00 88.00 

23 น.ส.ฑนาวัน      
      คงทน 
ครู/ร.ร.วัดดา
ปานนิมิตฯ 
 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม. การ
บริหาร

การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 92.00 91.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 89.00 87.00 88.00 

24 นายกนิษฐ ์     
     รุ่งเรือง 
ครู/ร.ร.วัดพังตรุ 
 

รป.บ. รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

ศษ.ม. การ
บริหาร

การศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 95.00 96.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 91.00 83.75 86.58 

25 น.ส.สุภัค  วงษ์จ ู
ครู/ร.ร.วัดคร้อพ
นัน 
 

ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม. การ
บริหาร

การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 93.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 89.00 91.00 90.00 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

26 น.ส.ศุภัทรา   
      วิเศษสิงห์ 
ครู/ร.ร.วัดทุ่ง
สมอ 
 

วท.บ. 
เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 99.00 95.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 91.25 92.50 90.42 

27 น.ส.จินตนา   
     อินทรักษ ์
ครู/ร.ร.วัดดา
ปานนิมิตฯ 

ค.บ. ธุรกิจ
ศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 98.00 94.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 93.75 87.50 89.58 

28 ว่าที่ ร.ต.ณฐพล  
  ทับพจิายะ  
ครู/ร.ร.วัดสนาม
แย ้

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

 

สังคมศึกษาฯ/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 76.00 75.00 70.00 73.67 
ด้านที่ 2 100 70 75.00 75.00 70.00 73.33 

29 นายแมน   
    พรมภิมาน 
ครู/ร.ร.วัดทุ่ง
สมอ 

ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 93.00 90.00 90.33 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 92.50 90.00 88.33 

30 น.ส.จิราภรณ์ 
    สุทธินันท ์
ครู/ร.ร.วัดหนอง
ปลิง 

ค.บ. 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
18 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 83.00 85.00 86.00 
ด้านที่ 2 100 70 78.00 80.00 70.00 76.00 

31 นายสุรชัย   
    แกว้รุณค า 
ครู/ร.ร.อนุบาล
ห้วยกระเจา 

พธ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศกึษา 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)/ 
31 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 92.00 93.00 91.66 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 85.00 85.00 

32 น.ส.พัชญ์สิตา   
     แสงใส 
ครู/ร.ร.วัดหนอง
พลับ 
 

ค.บ. การศกึษา
ปฐมวัย 

ศษ.ม. การ
บริหาร

การศกึษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

1 ส.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 93.00 92.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 91.00 90.00 92.00 91.00 

33 น.ส.ปิยะพร   
    อินเจริญ 
ครู/ร.ร.วัดทุ่ง
สมอ 

ศศ.บ. 
ภาษาไทย 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศกึษา 

ภาษาไทย/ 
17 ส.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 93.00 96.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 91.25 83.75 86.25 

34 น.ส.เรณู   
   เจริญทัศนศิร ิ
ครู/ร.ร.วัด
ส านักคร้อ 

ค.บ. 
คณิตศาสตร ์
ศษ.ม.การ
บริหาร

การศกึษา 

คณิตศาสตร์/ 
22 ส.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 94.00 85.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 92.50 82.50 87.50 

35 น.ส.กัญญาพัฒน์ 
        มามาตร 
ครู/ร.ร.บ้านท่า
มะกา 

ศษ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม. การสอน 
ภาษาอังกฤษ 

ในฐานะ
ภาษาต่างประเ

ทศ 

ภาษาอังกฤษ/ 
9 เม.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 90.00 89.00 88.67 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 90.00 91.25 90.83 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 43 ราย 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางสุรินทร์  
อ่วมเจริญครู  
ร.ร.บ้านป่าไม้
สะพาน  

ค.บ.ปฐมวัย ปฐมวัย/ 
29 มิย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 70 84.00 88.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 70 78.75 77.50 91.00 

2 นางอังคณา  
รักษ์วงษ์        
ครู   ร.ร.บ้าน
ใหม่พัฒนา       

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
29 มิย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 70 94.00 90.0 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 70 92.00 89.00 92.00 

3 น.ส.ขนิษฐา  
จ าปาทอง      
ครู  ร.ร.บ้านใหม่
พัฒนา 

ค.บ. ปฐมวัย            
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย / 
29 มิย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 70 94.00 91.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 70 93.00 87.00 87.00 

4 นายนครินทร์  
วันจา           
ครู  ร.ร.อนุ
บาสังขละบุรี   

ค.บ. 
คณิตศาสตร์ 

คณิต/ 
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 70 92.00 91.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 70 90.00 91.00 93.00 

5 
นายอดิศร  
ครินทร          
ครู   ร.ร.บ้านจัน
เดย์           

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์
ศึกษ ค.ม.
บริหาร

การศึกษา 

คณิต/ 
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 70 81.00 80.00 81.00 
ด้านที่ 2 100 70 70 78.75 78.75 77.50 

6 นางวีรวรรณ  
ปรีชากุล      
ครู  ร.ร.อนุ
บาลสังขละบุรี                   

ค.บ.
คอมพิวเตอร์
ศึกษา ศษ.ม.

บริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย /      
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 94.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 91.00 93.00 91.33 

7 น.ส.กมลวรรณ  
พุ่มพฤกษ ี ครู 
ร.ร.บ้านกุยแหย่ 

ค.บ.การ
อนุบาลศึกษา 

การงานฯ /     
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 87.00 89.00 88.00 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 93.75 88.75 89.58 

8 น.ส.สุพัตรา  
รักษ์วงษ์       
ครู  ร.ร.บ้านท่า
ดินแดง  

วท.บ.ชีววิทยา
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์/             
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 84.00 92.00 88.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 75.00 96.00 88.66 

9 นายสาธิต   
ศรีจันทร์       
ครู ร.ร.บ้านเกริ
งกระเวีย  

ค.บ.สังคม
ศึกษา        

ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

คณิต/          
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 86.00 90.00 88.33 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 81.25 87.50 83.33 

10 น.ส.แสงเดือน  
จรบ ารุง        
ครู  ร.ร.วัดใหม่
ดงสัก    

ศศ.บ.พัฒนา
ชุมชน      

ค.ม.บริหาร
การศึกษา 

สังคม/         
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 96.00 94.00 91.67 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 87.00 90.00 87.33 

11 น.ส.ทฤฒมน  
นรศฤงค์         
ครู  ร.ร.อนุ
บาลสังขละบุรี 

ศศ.บ.พัฒนา
ชุมชน      ศษ.

ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/      
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 91.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 90.00 90.00 90.00 

12 น.ส.ศุภัชญา   
วิเชียรรัตน์ครู  
ร.ร.บ้านหาดง้ิว   

วท.บ.
คณิตศาสตร์      
บธ.ม.การเงิน

ธนาคาร 

คณิต/           
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 84.00 85.00 84.67 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 83.75 86.25 85.42 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

13 น.ส.รัตนกร  
พรมวังขวา    
ครู ร.ร.บ้านแก่ง
ระเบิด   

ค.บ.
คณิตศาสตร์ 

คณิต/          
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 91.00 92.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 82.50 83.75 85.00 

14 น.ส.อรุณี  
เบญจชาด         
ครู  ร.ร.บ้าน
หาดง้ิว  

ค.บ.สหกรณ์ สังคม/         
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 84.00 89.00 86.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 81.25 88.75 84.58 

15 นางจีระพร  
เขียวสอาด     
ครู  ร.ร.บ้านวัง
โพธิ์    

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ           
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 95.00 98.00 97.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 88.75 88.75 88.75 

16 น.ส.วรรณี  
บัวคลี่           
ครู  ร.ร.พุทธวิ
มุติวิทยา  

ค.บ.
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/             
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 85.00 88.00 85.33 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 81.25 80.00 80.42 

17 นายสวาด  
พรหมชนะ       
ครู ร.ร.หลุงกัง  

วท.บ.
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 90.00 89.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 92.50 88.75 91.25 

18 นางอรพร  
คล้ายลอย       
ครู  ร.ร.บ้านกุย
แหย่   

ค.บ./
ภาษาไทย 

ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 92.00 93.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 81.25 86.25 85.42 

19 นางกุณฑีรา  
ดอกแกว้       
ครู  ร.ร.บ้านจัน
เดย์  

ค.บ.
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

คณิตศาสตร์/            
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 77.00 83.00 81.66 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 78.75 72.50 76.66 

20 นายเอกชยั  
ธีรวงษ์ไพบูลย์  
ครู  ร.ร.บ้านเสา
หงษ์   

นศ.บ.การ
โฆษณา 

สังคม /        
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 8700 88.00 87.66 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 83.75 81.25 83.75 

21 นายยอดชาย  
จันทร์สว่าง   ครู  
ร.ร.บ้าน 
เกริงกระเวีย    

วท.บ.
เกษตรศาสตร์

ทั่วไป       
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

เกษตร/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 92.00 90.00 90.66 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 78.75 85.00 81.66 

22 
น.ส.ปิยะวรรณ  
ภูตะวัน    ครู ร.
ร.อนุบาลไทร
โยค  

ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย       
ค.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

ปฐมวัย /      
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 84.00 91.00 86.67 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 83.75 87.50 84.17 

23 น.ส.ชนิดาภา  
เทพทองค า    
ครู ร.ร.บ้านอู
ล่อง 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ   ศษ.ม.

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 86.00 85.00 85.00 85.33 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 80.00 80.00 80.83 

24 น.ส.ชุติมนต์  
กาญจนมณีรมย ์
ครู ร.ร.บ้านกุย
แหย่  
 

วท.บ.
เกษตรศาสตร์

ทั่วไป        
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

งานประดิษฐ์/  
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 93.00 94.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 87.50 91.25 89.17 



76 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

25 นายไวพจน์  
โพธิ์ทอง        
ครู  ร.ร.บ้านแก่ง
จอ  

วท.บ.
เกษตรศาสตร์

ทั่วไป        
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

งานประดิษฐ์/  
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 91.00 92.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 88.00 86.00 88.00 

26 น.ส.วิศนี  
สมบัติยานุชิต    
ครู  ร.ร.บ้าน
ปากล าปิลอ็ก  

ค.บ.
คณิตศาสตร์ 

คณิต/          
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 82.00 91.00 88.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 82.50 85.00 84.17 

27 นางผุสดี  
แสงหล่อ           
ครู ร.ร.พุทธวิมุติ
วิทยา   

ค.บ.
คณิตศาสตร์   
กศ.ม.บริหาร
การศึกษา 

คณิต/          
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 85.00 85.00 84.67 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 83.75 88.75 85.42 

28 น.ส.เกษิณี  
ประชากุล       
ครู ร.ร.บ้านลุ่ม
ผึ้ง  
 

ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 

 

ปฐมวัย/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 86.00 87.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 82.50 86.25 85.00 

29 น.ส.ยุวดี สุขกุล             
ครู ร.ร.อนุบาล
ไทรโยค  

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ       
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ             
/4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 85.00 85.00 88.33 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 86.25 87.50 84.17 

30 
นางหทัยกาญจน์  
ดาบทองครู  ร.
ร.อนุบาลไทร
โยค    

ค.บ.
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป       
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์            
/4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 89.00 86.00 86.67 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 83.75 81.25 81.25 

31 นายยงยุทธ  
หงษ์สุวรรณ   
ครู ร.ร.วัดปรัง
กาสี    

ค.บ.
คอมพิวเตอร์

ศึกษา         
ค.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

คอมพิวเตอร์/  
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 90.00 88.00 88.33 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 76.25 87.50 81.25 

32 นางวาสนา  
เวชวิฐาน       
ครู ร.ร.วัดปรัง
กาสี      

วท.บ.วทิยาการ
คอมฯ        

ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/  
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 81.00 84.00 83.33 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 75.00 82.50 79.17 

33 น.ส.สเมธัส  
ศรีชื่นอารมย์   
ครู  ร.ร.วัดปรัง
กาส ี

ค.บ.
คณิตศาสตร์ 

คณิต/           
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 86.00 89.00 85.00 86.67 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 77.50 85.00 81.83 

34 น.ส.สมพิศ  
ธารแม้น         
ครู  ร.ร.วัดปรัง
กาสี   
 

ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย/      
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 86.00 89.00 87.67 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 78.75 91.25 85.42 

35 นายไพรัตน์  
ผ่อนยา         
ครู ร.ร.บ้านท่า
ดินแดง  
 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/  
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 89.00 90.00 89.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 80.00 85.00 85.67 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

36 
นายวัชรินทร์  
บุรัสการ       
ครู ร.ร.วัดป่าถ้ า
ภูเตย    

ค.บ.
คณิตศาสตร์ }
วท.ม.คณิตฯ
,ค.ม.บริหาร

ศึกษา 

คณิต/          
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 86.00 85.00 87.00 86.00 
ด้านที่ 2 100 70 84.00 83.00 85.00 84.00 

37 น.ส.พรพิไล ชูใจ             
ครู ร.ร.คุรุสภา   
 

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

สังคม/         
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 89.00 88.00 89.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 89.00 87.00 88.66 

38. น.ส.อุบลรัตน์  
ไชยพัฒนศิลป์ครู 
ร.ร.คุรุสภา 

ค.บ./การ
ประถมศึกษา 

งานประดิษฐ์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 85.00 86.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 85.00 84.00 86.00 

39. นายอภิพัฒน์  
ล าไยขจี        
ครู ร.ร.เพียง
หลวง3ฯ(อีต่อง) 

ค.บ.พลศึกษา สุข/พลศึกษา  
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 82.00 84.00 85.67 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 92.00 92.00 91.33 

40. น.ส.นพรัตน์  
ภักดีวงษ์       
ครู ร.ร.บ้านแก่ง
จอ   

ค.บ.ภาษาไทย           
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

งานประดิษฐ์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 93.00 93.00 84.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 87.00 87.00 88.00 

41. น.ส.พจนีย์  
จระเข้           
ครู ร.ร.บ้าน
หนองปลาซิว   

ค.บ.
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/  
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 95.00 95.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 93.75 93.75 93.75 

42. นางรุ่งทิพย์ สาลี             
ครู ร.ร.บ้านซอง
กาเรีย  

ค.บ.การ
ประถมศึกษา

ค.ม.การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย/    
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 87.50 90.00 89.17 

43. นางเสาวนีย์  
ทองดี           
ครู  ร.ร.บ้านซอง
กาเรีย   

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย/    
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 86.25 88.75 87.92 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.อารมณ์   
   สระทองจวง 
ครู ร.ร.เขาวง
พระจันทร ์
สพป.กจ.4 

ค.บ.
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
 

วิทยาศาสตร์/ 
19 มิ.ย. 61 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 87.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 86.25 86.25 86.25 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 9 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางนิรมล  
   กิตติมานิตกุล 
ครชู านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  

กศ.บ. 
สาขาวิทย์-เคม ี

 

วิทยาศาสตร์ 
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 98.00 97.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 96.25 93.75 91.66 

2 นายบันเทิง  
    เหมือนช ู
ครชู านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  

ค.บ. 
สาขาดนตรี

ศึกษา 

ศิลปะ (ดนตรี) 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 92.00 91.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.45 90.00 90.00 90.48 

3 น.ส.จิตรมนัส  
   เนียมเนตร 
ครชู านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์ 
 

ค.บ. 
สาขานาฏศิลป ์

ค.ม. 
สาขาการ
บริหาร

การศึกษา 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 94.00 95.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 

4 นายธาดาธร  
   ประเสริฐกุล 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  
 

ค.บ. 
สาขาดนตรี

ศึกษา 
ค.ม. 

สาขาการ
บริหาร

การศึกษา 

ศิลปะ (ดนตรี) 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 89.00 90.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 

5 นางปราณี  
  บุญทวีบรรจง 
ครชู านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  

ศศ.บ. 
สาขาการ

จัดการทั่วไป 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 

(งานบ้าน) 
4ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 88.00 90.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 81.25 87.50 85.41 

6 นายสันต์  
   พรหมผลิน 
ครชู านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  

ศศ.บ.  
สาขาพลศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.25 92.25 92.25 92.25 

7 น.ส.พิมพ์พิชชา  
   บุญสบืสันต ิ
ครชู านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  

ศษ.บ. 
สาขา

ภาษาไทย 
ค.ม. 

สาขาการ
บริหาร

การศึกษา 
 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 92.00 92.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 

8 นางศิรินารถ  
    เหลืองสด 
ครชู านาญการ 
ร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  

ศษ.บ.  
สาขานาฏศิลป์
ไทยศึกษา 
ศษ.ม.  
สาขาการ
บริหาร
การศึกษา 
 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 89.00 90.00 89.66 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

9 นายสามารถ  
     หงษ์ทอง 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  
 

ค.บ. 
สาขาเคมี 

วท.ม. 
สาขาเคมี
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
4ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 93.00 93.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 90.00 95.00 87.91 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 88 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ
วิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 88 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.15 เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 33  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 14 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน  1 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 16 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8           จ านวน 2 ราย 

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง 

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1 -2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ด าเนินการประเมิ นขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  33 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   10 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   14 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   9  ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

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

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 14 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
 

1. น.ส.สมฤดี  ยิ้มพลาย 
ครู ร.ร.วดัส านักคร้อ 
วุฒิค.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
25.00 

ปรบัปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 80.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 5 ราย 
 

2 นางชัญญานุช   
   ศรีพิมานวัฒน 
ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร ์
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
24.00 

55.00 
26.00 

55.00 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 79.00 81.00 80.00 

3 นางบุญน า  เอกจิตต ์
ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
วุฒิค.บ. คหกรรม
ศาสตร ์
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 80.50 83.50 82.50 

4 นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข 
ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 
วุฒิค.บ. คณิตศาสตร ์
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ปรบัปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 75.00 76.00 76.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

5 น.ส.พรพิมล   
   ตันติวรธรรม 
ครู ร.ร.บ้านวังไผ ่
วุฒิค.บ. คณิตศาสตร ์
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
25.00 

48.75 
24.00 

48.75 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 73.75 72.75 73.75 

6 น.ส.อุดมรัตน์   
   เบ็ญพาด 
ครู ร.ร.บ้านไพรงาม 
วุฒิศศ.บ. การบัญช ี

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
23.00 

52.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 77.50 73.50 77.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
7 
 

นายวิชิต   
    เพ็ชรปานกัน 
ครู ร.ร.วดัสระลงเรือ 
วุฒิ ค.บ. พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
30.00 

58.75 
25.00 

58.75 
29.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 88.75 83.75 87.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวน 1 ราย 

8. 
 

นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิริ 
ครู ร.ร.วดัท่าเรือฯ 
วุฒิค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม. (การบรหิาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

3926 58.75 
28.00 

58.75 
30.00 

58.75 
26.00 

ผ่าน/ 
8 สิงหาคม 2561/ 
12 ธันวาคม 
2559 

คะแนนรวม 100 70 86.75 88.75 84.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
9 
 

น.ส.กัญญาพัฒน์   
    มามาตร 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วุฒิ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 71.50 73.50 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
10 

 
นางวรณิกา   
   เพ็ชรปานกัน 
วุฒ ิคบ.การศึกษาปฐมวยั 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

17.50 
24.00 

17.50 
25.00 

17.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 41.50 42.50 41.50 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
11 

 
นางจันธิรา   
   เหลืองอารีพร 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วุฒิค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่าน/ 
24 สิงหาคม 

2561/ 
14 ตลุาคม 2559 

คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 

วันพัฒนา) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
12 

 
น.ส.นันทิยา   
     ช้อยเครือ 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วุฒิ ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

41.25 
29.00 

41.25 
29.00 

41.25 
30.00 

ผ่าน/ 
26 มิถุนายน 

2560/ 
12 ธันวาคม 

2559 

คะแนนรวม 100 70 70.25 70.25 71.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
13 นายจิรศักดิ์   

     นิยมศักดิ์ 
ครู ร.ร.วดัส านักคร้อ 
วุฒิ ค.บ. 
วิทยาศาสตร ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00 
22.00 

40.00 
26.00 

40.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 62.00 66.00 66.00 

14 นายพงษ์ประดิษฐ์   
     พรมทองดี 
ครู ร.ร.บ้านเขากรวด 
วุฒิ ค.บ. 
วิทยาศาสตร ์
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 76.00 75.00 76.00 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
1. น.ส.สุนทรีย์   

     อ่วมปราณี           
ครู ร.ร.บ้านป่าไม้
สะพานลาว 
วุฒิ ค.บ.ศิลปศึกษา           
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
34.00 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

ผ่าน/ 
31 ส.ค.2561/ 

18 พ.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 92.75 84.75 84.75 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 16 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  จ านวน 1  ราย 
1. น.ส.นุดติยา  หญา้งาม 

ครู ร.ร.บ้านชุมนุมพระ 
กศ.บ.การประถมศกึษา 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
14 ก.ย.2560/ 
21 ธ.ค. 2558 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 81.00 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  (ประเมินใหม่) จ านวน 4 ราย 
2 น.ส.เรวดี  ซ้อนเพชร 

ครู ร.ร.บ้านหนองปลา
ไหล 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 82.50 83.50 83.50 

3 นายสมชาย  อ่อนค า 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

4 น.ส.สุวิดา  ขาวพวง 
ครู ร.ร.บ้านหนองปลิง 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

18.75 
22.00 

18.75 
22.00 

18.75 
21.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 40.75 40.75 39.75 

5 น.ส.พิณทอง  เรืองจิรโชติ 
ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

17.50 
22.00 

17.50 
22.00 

17.50 
21.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 39.50 39.50 38.50 

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) จ านวน 2 ราย 

6 นางวรางคณา  แป้นเขยีว 
ครู ร.ร.บ้านรางพยอม 
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
30 ต.ค. 2560/ 
24 เม.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 85.50 

7 
 

นายพรชัย  ชุ่มชื่น 
ครู ร.ร.วัดทุ่งมะสัง 
(มิตรภาพที่ 9) 
ค.บ.พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51.25 
26.00 

51.25 
26.00 

51.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
24 ต.ค. 2560/ 
21 ธ.ค. 2558 คะแนนรวม 100 70 77.25 77.25 78.25 

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (กรณีประเมินใหม่ ) จ านวน 2 ราย 

8. 
 

นายณัฐวัฒน์  นงลักษณ ์
ครู ร.ร.บ้านหนองเข้ 
ศศ.บ.พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 76.00 75.00 76.00 

9 
 

นายสุริยา  ส าราญจิตต ์
ครู ร.ร.บ้านหนองปลิง 
กศ.บ.พลศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
25.00 

56.25 
25.00 

56.25 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.25 81.25 81.25 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นกรรมการ 

(วันอนมุัติ/ 
วันพัฒนา) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย (กรณีประเมินใหม่ ) จ านวน 1 ราย 
10 

 
นางนิภาวรรณ  ผิวทองงาม 
ครู ร.ร.ไทยรฐัวทิยา 21 ฯ 
ค.บ./การศกึษาปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (กรณีประเมินใหม่ ) จ านวน 3 ราย 
11 

 
น.ส.จิตญาดา  ศรีปน 
ครู ร.ร.บ้านล าอีซู 
ศศ.บภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.บริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
24.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.25 72.25 72.25 

12 
 

นางสายทอง  ทองนุ่ม 
ครู ร.ร.อนุบาลหนองปรอื 
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

13 นางพัชรี  หอมหวล 
ครู ร.ร.บ้านหนองขอน 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (กรณีประเมินใหม่ ) จ านวน 3 ราย 
14 นางสิริขวัญ อนุศร ี

ครู ร.ร.บ้านกรับใหญ ่
ค.บ.การประถมศกึษา 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

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 

15 น.ส.เสาวณา  วังเวงจิตต ์
ครู ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
คบ.การประถมศกึษา 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
21.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 82.50 78.50 81.50 

16 นางยลพิชา  ไวค านึง 
ครู ร.ร.บ้านหนองขอน 
ศษ.บ.นาฎศิลป์ไทยศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
4 ก.ค. 2560/ 
14 ส.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 84.50 84.50 83.50 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ) จ านวน1 ราย 
1 น.ส.ธนวรรณสิริ ทิมแก้ว 

ครูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์
บ ารุง 
ค.บ. สังคมศึกษา 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
13 มี.ค.61/ 
24 เม.ย.60 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 74.00 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จ านวน1ราย 
2 น.ส.ภิญโญ เอี่ยมนอ้ย 

ครูร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
บช.บ. การบัญช ี
กศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
31 ม.ค.61/ 
14พ.ย.58 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 74.00 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 33 ราย ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 14 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 3 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 6 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 5  ราย 

 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 

 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 16 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 4 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 8 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 4  ราย 

 

1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                          จ านวน 2 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 2 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 10 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ านวน 14 ราย  

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  รวม 9 ราย 
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 33 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
จ านวน 10 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 10 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
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5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 33  ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  10  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 10 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.16 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ                 
                                       (ว 21/2560) 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) จ านวน      
10  ราย  ดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     จ านวน  1  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จ านวน  9  ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุง

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

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์

และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การก าหนด

ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือการ

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

8. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ตามที่ หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก าหนดให้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีสถานศึกษาส่งมา แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 2 ชุด ดังนี้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

๑. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.๑) (โดย สพท.ให้ความเห็นในแบบค าขอ)  
๒. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จ านวน ๕ ปี

การศึกษา 

๓. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ แล้วเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
พิจารณา 

 โดยก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ต้องด ารงต าแหน่งครู/วิทยฐานะก่อนหน้า วิทยฐานะที่ขอรับ                          
การประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า  
 2. มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 
  2.1 ขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระ
งานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

  2.๒ ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงาน
ขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,๕00 ชั่วโมง 

 3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  ๔.๑ หากมีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ                
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๓/๒๕๕๔ ที่ยังไม่หมดอายุสามารถน ามาใช้ได้ ๑ ครั้ง 

  ๔.๒ หากไม่เคยได้เข้ารับการพัฒนาหรือใบผ่านการพัฒนาหมดอายุ ให้เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน ๒๐ ชั่วโมงเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะได้ ๑ ครั้ง 
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่รายปีการศึกษาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบรายงาน (วฐ.2) โดยต้องผ่านเกณฑ์
การประเมิน 3 ใน 5 ปีการศึกษา 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน   
10  ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุก
ราย 

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมิน
และเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน  เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) 
จ านวน  10  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นางราตรี  ชูเชิดมงคลกุล ครู ช านาญการ 30,280 ร.ร.บ้านเขาศาลา ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี 

27 เม.ย.2561 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 9 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. น.ส.ศิริพร  คล่องจิตต์ ครู ช านาญการ 32,650 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

5 มี.ค. 2561 

2. น.ส.ศศิชา  ทรัพย์ล้น ครู ช านาญการ 30,850 ร.รเฉลิมพระเกียรติฯ 
กาญจนบุรี 

ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

27 เม.ย.2561 

3. นางกนกรดา  สมานบุตร ครู ช านาญการ 29,140 ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์
บ ารุง 

ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

17 ก.ย. 2561 

4 น.ส.จีระนันท์  จับใจ ครู ช านาญการ 29,140 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

1 มิ.ย. 2561 

5 นางละเมียด  อ่อนเบา ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.หนองปรือพิทยา
คม 

หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี 

5 มิ.ย. 2561 

6 น.ส.ศศิภา  อาจหาญ ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 

กาญจนบุรี 

ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

7 มิ.ย. 2561 

7 น.ส.พัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง ครู ช านาญการ 29,690 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 

กาญจนบุรี 

ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

7 มิ.ย. 2561 

8 น.ส.จินดาพร  ทองอ้ม ครู ช านาญการ 33,260 

 
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี 
29 มิ.ย. 2561 

9 นายทินกร  ชูช่วย ครู ช านาญการ 30,280 ร.ร.วิสุทธรังษี ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

17 ก.ค. 2561 

 

8.  คณะกรรมการประเมิน  ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560  จ านวน  10   ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี  10 หน้า 168-177) 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 10  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
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จึงเห็นสมควร ด าเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 10 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 10 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 10 รายทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น
ต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้อนุมัติ  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้
ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 10 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 10 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ ที่ผ่านเกณฑ์      

การประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 10 ราย  ทั้งนี้      
ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ า
กว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการ
ประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.17 เรื่อง   ขออนุมัติแก้ไขวันที่ท่ีได้รับการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  1  ราย 

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 เพ่ือให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และอนุมัติ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบพบว่า มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ ล าดับที่ 3 นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
20 เมษายน 2561 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอแก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ ล าดับที่ 3 นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
15 มกราคม 2561 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความ
ถูกต้องครบถ้วน ในคราวประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง 
และย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง การแก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็น     
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามเสนอ และให้
น าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2561 พิจารณากลั่นกรองแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่อง การแก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเห็นชอบให้แก้ไขวันที่ที่ได้รับการ

อนุมัติผลประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 
1 ราย 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะให้
ความเห็นขอบให้แก้ไขวันที่ที่ได้รับการอนุมัติผลประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ราย นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2561  ตามเสนอ
และเสนอให้ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.18 เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ(กรณีน าผลการปฏิบัติงานขณะด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษามานับรวม กับผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติกรณีน าผลการปฏิบัติงานในขณะ

ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับรวมกับผลการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (ว 17/2552) และ
เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อ านวยการ

ช านาญการผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
3.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
3.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
3.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลัง  2 

ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอของรับการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายอดิศักดิ์  ปริยาปัญจางค์ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

1.1 นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์ ได้ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ โดยขอน าผลการปฏิบัติงานในขณะด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับรวมกับผลการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

1.2 นายอดิศักดิ์  ปริยาปัญจางค์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2559  ยื่นค าขอเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามาแล้ว 1 ปี8 
เดือน 26 วัน ซึ่งนายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์ ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน    ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน ต่อมาได้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 มาแล้ว 1 
ปี8 เดือน 26 วัน รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน26 วัน 
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2. นางสาวฤทัยรัตน์  เส็งดอนไพร ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุบอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

2.1 นางสาวฤทัยรัตน์  เส็งดอนไพร ได้ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ โดยขอน าผลการปฏิบัติงานในขณะด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับรวมกับผลการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

2.2 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุบอน เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2559  ยื่นค าขอเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามาแล้ว 1 ปี8 เดือน 
ซึ่งนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ตั้งแต่วันที่ 2 
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 19 วัน ต่อมาได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติงานต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุบอน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 มาแล้ว 1 ปี8 เดือน 
รวมทั้งสิ้น 3 ปี 4 เดือน19 วัน 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งสองราย เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอมี
ภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลาและได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านการบริหารและการ
พัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอซึ่งการปฏิบัติงาน   ตามหน้าที่ดังกล่าวเป็นการน าผล
การปฏิบัติงานในขณะด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับรวมกับผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่การนับรวมผล   การปฏิบัติงานกรณีต่างต าแหน่งแต่อยู่ใน
สายงานบริหารสถานศึกษา ไม่มีระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 จึงต้อง
เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2561 ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีขอน าผลการปฏิบัติงานในขณะด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับรวม
กับผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือขอรับการประเมินให้มี
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2552  และเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ตามท่ีเสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.19 เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปปฏิบัติราชการภายในเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นการชั่วคราว 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไป

ปฏิบัติราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นการชั่วคราว  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตาม

มาตรา๖๙วรรคสอง “ส าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการ ในหน่วยงาน
การศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย
อนุมัติอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วยเมื่อวันที่  25 กันยายน 2561   นางสาวประสิตา  กันโอภาส และนางบุญรอด  อินสวาสดิ์ 

ผู้ปกครอง เด็กชายฐิติพันธ์  กันโอภาส  นักเรียนชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  อ าเภอเลาขวัญ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้เข้าพบผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ว่ามีความประสงค์จะให้หน่วยงานบังคับบัญชาโรงเรียนดังกล่าว  สอบสวนลงโทษนาง
พิรดา พวกยะ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  
กรณีลงโทษเด็กนักเรียนในปกครอง  คือเด็กชายฐิติพันธ์  กันโอภาส นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
ทั้งนี้ ได้ย้ายเด็กชายฐิติพันธ์  กันโอภาส ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน อ าเภอเลาขวัญ  สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว   

ทั้งนี้หลังจากได้รับเรื่อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการตั้ง
กรรมการสืบหาข้อเท็จจริงและเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าพบ   จึงได้ทราบว่าโรงเรียนได้สอบข้อเท็จจริง โดยได้ว่ากล่าว
ตักเตือนในเบื้องต้นแล้ว   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  พิจารณาเห็นว่า ควรเสนอย้าย
นางพิรดา  พวกยะ ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว  เพ่ือป้องกันเหตุ ไม่คาดคิดอันอาจจะเกิดขึ้น  พร้อมทั้งยังจะ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ดี ให้ยั่งยืนต่อไป 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า กรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ทาง

ราชการ อันเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ดังนั้นส าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็น
อ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยอนุมัติอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา(กศจ.) 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาอนุมัติให้ นางพิรดา  พวกยะ  ต าแหน่งครู  

โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว  ณ โรงเรียนบ้านพรหมณี  อ าเภอเลาขวัญ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  เป็นการชั่วคราว  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี  
และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ 
หรือไม่  ประการใด 
 



97 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
ก่อนเริ่มประชุมระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระ ที่ ๖.20 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุม และได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบส านวนการสอบสวนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เข้าชี้แจงและตอบ
ข้อซักถาม ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนประกอบข้อเท็จจริงในการ
พิจารณา และก่อนการพิจารณาและลงมติ ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกจากห้องประชุม พร้อมด้วย 
นายอนันต์ กัลปะ กรรมการและเลขานุการ และนายอุดม  เหลืองสด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการใน
ชุด อกศจ.กาญจนบุรี ด้วย เพื่อมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลางซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็น
ธรรมได้  หลังจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการ
ประชุมลับ ) 

 

6.20   เรื่อง   วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

    6.21  เรื่อง     การพิจารณาทบทวนการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ลับ) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
     7.1  เรื่อง การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วย นางอรณิช วรรณนุช   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี    กรรมการผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้
แจ้งที่ประชุมทราบ  เรื่อง  การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่ที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตจังหวัดกาญจนบุรีจาก
การส ารวจข้อมูลประชากร อายุ 3 – 18 ปี  ที่ไม่ได้รับการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  มีจ านวน 29 ,774 คน  ซึ่ง
ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้กลุ่มประชากรในวัยเรียนดังกล่าว  กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา   

 

ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี   ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา โดยการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและค้นหากลุ่มเป้าหมาย  ใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ติดตาม
หาตัวตน เก็บข้อมูลวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามแนวทางการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 3 -18 ปี ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
29,774 คนให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


































































































































































