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ครั้งที่ 9/2561 
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ระเบียบวารที่                                                                                                          หน้า    
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 11 
กันยายน  2561 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

2 

 - ไม่มี -  
   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

2 

 - ไม่มี -  
   
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2 
 - ไม่มี -  

   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (จังหวัดกาญจนบุรี) 

3-4 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2561    
 

4-8 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

9-11 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
(พิจารณารอบที่ 2) 
 

12-16 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู 
(กรณีพิเศษ) 
 
 

16-17 



ระเบียบวารที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า    
ระเบียบวาระท่ี  6.6 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

18-21 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

21-26 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) 

26-29 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
2) 

30-47 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 

48-52 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

52-54 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (อกศจ.ด้าน
บริหารงานบุคคล) พ้นจากต าแหน่งกรณี เกษียณอายุราชการ และ
การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น อกศจ.กาญจนบุรี  (ด้าน
บริหารงานบุคคล) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

55-56 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  57 
ระเบียบวาระท่ี  7.1 โครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี 
57 

   

ภาคผนวก   
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1  วาระท่ี 6.2 58-61 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2  วาระท่ี 6.2 62-68 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3  วาระท่ี 6.2 69-78 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4  วาระท่ี 6.2 79-87 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5  วาระท่ี 6.4 88-90 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6  วาระท่ี 6.4 91-99 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7  วาระท่ี 6.12 100-101 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8  วาระท่ี 6.12 102-105 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9  วาระท่ี 6.12 106-108 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 9/2561 

เมื่อวันศุกร์ที่   28  กันยายน  2561 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

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

1. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

2. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

3. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                           และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

                                      ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                      การศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
2. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
                                      รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 4 

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

4. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา 

5. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นางสาวมาริษา  กฤษก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบรหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางจิตติมา  ธนะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ศธจ.กาญจนบุรี 
4. นางสาวศรัณย์มล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอนันต์  กัลปะ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธาน และรองประธานติดภารกิจราชการ  จึงขอให้ที่ประชุมเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าที่ประธานการประชุมแทนชั่วคราว และที่ประชุมมีมติเลือก นายเฉลิมฉัตร 
จันทร์อินทร์  ประธานสภาอุตสาหกรรมการจังหวัดกาญจนบุรี ท าหน้าที่ประธานการประชุมแทนชั่วคราว  ได้กล่าว
เปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี   - 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 8/25๖1  เมื่อวันที่  11  กันยายน         
2๕๖1 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

 

-  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

-  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง     การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (จังหวัดกาญจนบุรี) 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (จังหวัดกาญจนบุรี) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/4023  ลงวันที่   14  กันยายน  
2561 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาว่าง  เนื่องจาก             
ผู้ครองต าแหน่งเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 อัตรา และได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ไม่มีอัตราต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับการประกาศสอบ
คัดเลือก  จึงมีความประสงค์เพ่ือพิจารณา ขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการขอก าหนดสัดส่วน
ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับการสอบคัดเลือก (ประกาศสอบคัดเลือกบัญชีมัธยมศึกษา) จ านวน 
1 อัตรา 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด  การพิจารณาใช้ต าแหน่งว่างให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.ในเรื่องของการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้
พิจารณาก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เท่ากัน หรือ
ต่างกันได้ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง  เว้นแต่ ไม่มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง  หรือไม่มีผู้ขอย้ายลงต าแหน่ง
ว่าง  ให้ กศจ.พิจารณาใช้ต าแหน่งว่างได้ตามความเหมาะสม   

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรอง

การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (จังหวัด
กาญจนบุรี) เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลการพิจารณาไม่เห็นชอบการก าหนดสัดส่วน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)   เนื่องจาก  ไม่มีบัญชีสอบคัดเลือกไว้ และการขอ
ก าหนดสัดส่วนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ล่าช้า เพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่รับทราบ
ว่าเป็นต าแหน่งว่าง และส่งค าร้องขอย้ายมายัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เรียบร้อยแล้ว  เกรงว่า
เป็นการกระทบสิทธิผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณา

อนุมัติการขอก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
(จังหวัดกาญจนบุรี)  เป็นต าแหน่งสอบคัดเลือก หรือเป็นต าแหน่งว่างรับย้ายหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  ไมอ่นุมัตใิห้ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8  (จังหวัดกาญจนบุรี)  ตามท่ีเสนอ 
  

6.2  เรื่อง     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561    

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ยื่ นค าร้องขอย้าย
ประจ าปี 2561   

 

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

ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 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 านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2561 โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ กศจ. เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดท าเป็น
ประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 58-61) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ด าเนินการประกาศองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก กศจ. กาญจนบุรี เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2  หน้า 62-68) 
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 รวมทั้งสิ้น 152 อัตรา ซึ่งแยกเป็น ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 68 อัตรา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 84 อัตรา ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 3 หน้า 69-78) 

ที ่ สพท. ต าแหน่งว่าง หมายเหตุ 
รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา 

1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 9 32  
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 9 14  
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 15 18  
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 6 18  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 29 2  

รวม 68 84  
 

4. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นค าร้องขอย้าย ประจ าปี 
2561 แยกเป็น ย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย และย้ายกรณีปกต ิจ านวน 46 ราย สรุปได้ดังนี้ 

  
ที ่ สพท. ที่มีผู้ยืน่ค าร้องขอย้าย 

มาด ารงต าแหน่ง 
ผู้ยื่นค าร้องขอย้าย                 

(กรณีพิเศษ) 
ผู้ยื่นค าร้องขอย้าย                 

(กรณีปกติ) 
 

หมายเหตุ 
รอง  

ผอ.ร.ร. 
ผอ.ร.ร. รอง 

ผอ.ร.ร. 
ผอ.ร.ร. 

1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 - - - 7  
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 - - - 13  
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 - - - 3  
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 - 1 - 6  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) - - 3 14  

รวม - 1 3 43  
รวมท้ังสิ้น  1  ราย 46  ราย 
 

5. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 46 ราย ที่ยื่นค า
ร้องขอย้ายประจ าปี 2561 (ย้ายกรณีปกติ) ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสาร เล่มลับ) 

6. กรณีการย้ายกรณีพิเศษ มีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีดูแลคู่สมรสศึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง จ านวน 1 ราย คือ          
นายลือนาม คิดอยู่ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีความประสงค์ขอย้ายมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดังต่อไปนี้ 

 
 ล าดับที่ 1  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง  

ล าดับที่ 2  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
ล าดับที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 
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สาเหตุการย้ายเนื่องจากต้องดูแลภรรยาซึ่งป่วยเป็นโรค SLE กลุ่มรูมาตอยด์ โรคแพ้ภูมิตัวเองเรื้อรังร้ายแรง 
และไขมันสูง พร้อมทั้งดูแลครอบครัว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า  79-87) 
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบแล้ว ข้าราชการดังกล่าว เป็นผู้มี
คุณสมบัติการย้ายกรณีพิเศษตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนด และมีเอกสารใบรับรองแพทย์รับรองการป่วยของภรรยาจริง จึง
เห็นสมควรพิจารณาให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งมีต าแหน่งว่างรองรับ  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้ผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาที่จะมีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างจากการเกษียณอายุราชการและต าแหน่งว่างจากกรณีอ่ืนๆ ได้ทันก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน) โดยให้ กศจ. พิจารณาค าร้องขอย้าย ไปต าแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ
และต าแหน่งว่างจากกรณีอ่ืนๆ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จึงเห็นสมควรพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                       
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  ได้พิจารณากลั่นกรอง

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 (กรณีปกติ) จ านวน 46 ราย และ (กรณีพิเศษ) จ านวน 
1 ราย เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณากลั่นกรอง ให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่งที่สถานศึกษาแห่งใหม่ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 32 ราย ดังต่อไปนี้  

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัดเดิม 
ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง

ที่โรงเรียน 
คะแนนการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
1 นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ ผอ.ร.ร.วัดหนองบัว                               

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
โรงเรียนบ้านพุเลยีบ 79.83 ว่างประกาศ 

2 นายพรชัย  ชูวงษ์วิชช ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
โรงเรียนบ้านจันอุย 73.33 ว่างประกาศ 

3 นางศศกร ไชยค าหาญ ผอ.ร.ร.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง                       
สพป.นนทบุรี เขต 1 

โรงเรียนวดัศรสีุวรรณาราม 55.67 ว่างประกาศ 

4 นายกณวรรธน ์ แก่นแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)                                              
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

โรงเรียนบ้านหัวนา 53.50 ว่างเกษียณ 

5 นายทะวิด  ผ่องกัล ผอ.ร.ร.วัดหนองตะโก                                 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
โรงเรียนวดัท่าล้อ 76.83 ว่างเกษียณ 

6 นางสาวธปารยเ์อื้อ มณสีุวรรณ ์ ผอ.ร.ร.วัดไพร่ฟ้า                                 
สพป.ปทุมธานี เขต 1 

โรงเรียนวดัหนองพังตร ุ 64 ว่างเกษียณ 

7 นายกนก  พิลา ผอ.ร.ร.บ้านหาดงิ้ว                                   
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

โรงเรียนวดัหนองตะโก 67.17 ว่างต่อเนื่อง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัดเดิม 
ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง

ที่โรงเรียน 
คะแนนการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
1 นายเสน่ห์ รักษ์ราษฎร ์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยยาง                       

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 37.67 ว่างประกาศ 

2 นายปรีชา ศรีนวล ผอ.ร.ร.วัดส านักคร้อ                               
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

โรงเรียนวดัพระแท่นดงรัง 88.17 ว่างเกษียณ 

3 นางวารุณี ตะโกภู ่ ผอ.ร.ร.บ้านบึงวิทยา                             
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

โรงเรียนวดัตะคร้ าเอน 88.00 ว่างเกษียณ 

4 นางสาวปัทมา สายสอาด ผอ.ร.ร.บ้านเสาหงส์                            
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

โรงเรียนวดัหวายเหนียว   
"ปุญสิริวิทยา"    

92.50 ว่างเกษียณ 

5 นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผอ.ร.ร.บ้านหนองซ่อนผิ้งผดุงวิทย์                   
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

โรงเรียนวดัหนองพลับ 87.17 ว่างเกษียณ 

6 นายปรีดา วิเศษสิงห ์ ผอ.ร.ร.วัดดอนแสลบ                       
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

โรงเรียนบ้านกระเจา 85.33 ว่างเกษียณ 

7 นายภาคภมูิ ศรีทอง ผอ.ร.ร.บ้านพนมนาง                              
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

โรงเรียนบ้านหนองจอก 71.67 ว่างเกษียณ 

8 นายชลอ ทองดีเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านหนองจั่น                               
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

โรงเรียนบ้านเขากรวด 70.33 ว่างเกษียณ 

9 นายโกวิท ท่ัวจบ ผอ.ร.ร.วัดกระต่ายเต้น                               
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

โรงเรียนวดัส านักคร้อ 83.67 ว่างต่อเนื่อง 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
1 นายพีรฉัตร  น้อยเคียง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลัย                              

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
โรงเรียนอนุบาลสังขละบรุ ี 73.50 ว่างเกษียณ 

2 นายกัมปนาท  ด้วงสงค ์ ผอ.ร.ร.บ้านไร่ป้า                                  
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 66.33 ว่างเกษียณ 

3 นายพูน  จิตตะเสโน ผอ.ร.ร.บ้านกองม่องทะ                           
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

โรงเรียนวดัวังก์วิเวการาม 56.50 ว่างประกาศ 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
1 นายวิทยา  สุทธิไส ผอ.ร.ร.บ้านหนองไก่ต่อ                          

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 75.83 ว่างประกาศ 

2 นายสัจจะ  ตระกลูราษฎร ์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง                          
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 91.67 ว่างเกษียณ 

3 นายสมยศ  นาคพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านพุพรหม                              
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 87.17 ว่างเกษียณ 

4 นายอิทธิพล  กาญจนโรมนต ์ ผอ.ร.ร.บ้านล าอีซู                                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 87.33 ว่างต่อเนื่อง 

5 นางสาวอุทัย  เพ็ญจ ู ผอ.ร.ร.บ้านไร่เจริญ                                 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

โรงเรียนบ้านหนองจั่น 59.50 ว่างต่อเนื่อง 

6 นายลือนาม  คิดอยู ่ ผอ.ร.ร.หาดเจ้าส าราญ                                     
สพป.เพชรบุรี เขต 1 

โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม ้ - กรณีพิเศษ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัดเดิม 
ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง

ที่โรงเรียน 
คะแนนการ
ประเมิน 

หมาย
เหต ุ

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัด สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
1 นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์ ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา                         

สพม.เขต 8  
โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บ ารุง 92.67 ว่างเกษียณ 

2 นางสาวสุนันทา พร้าวตะค ุ ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่                               
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์ 84.50 ว่างเกษียณ 

3 นายยงยุทธ สงพะโยม ผอ.ร.ร.พังตรุราษฎรร์ังสรรค์                                   
สพม.เขต 8 

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 84.00 ว่างต่อเนื่อง 

4 นายบุญเลิศ แสวงทอง ผอ.ร.ร.บ้านวังตะเคียน                           
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 75.50 ว่างต่อเนื่อง 

5 นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า รอง ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา                     
สพม.เขต 8 

โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บ ารุง 70.50 ว่างประกาศ 

6 นายพิทักษ์ อยู่เปน็สุข รอง ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม                      
สพม.เขต 8 

โรงเรียนวสิุทธรังษ ี 74.67 ว่างประกาศ 

7 นายกรภัทร์ สิทธิวะ รอง ผอ.ร.ร.วดัพระแท่นดงรัง                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์ 67.50 ว่างประกาศ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปี 2561 ตามผลการกลั่นกรองย้ายของ อกศจ.กาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น จ านวน 32 ราย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็น
ประการใด   

2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม   
ก่อนการพิจารณาลงมติ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ประจ าปี 2561   ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและ
เลขานุการ  ซึ่งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกจากท่ีประชุม  เพื่อความเป็นกลางในการพิจารณา 
หลังจากนั้น ท่านประธานจึงหารือและขอมติที่ประชุม 

 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติดังนี้ 
1. อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจ าปี 2561 จ านวน 32 ราย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2  ตุลาคม  2561   
2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.2 เรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม  
เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้น  ได้ด าเนินการ
ตามระเบียนบวาระการประชุมต่อไป  



9 
 

6.3   เรื่อง    การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายเพื่อประโยชน์ทางราชการ)                       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                
(ย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ) จ านวน 2 ราย 

  

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

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง  การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ก าหนดไว้ดังนี้     
    ข้อ ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   
     ในกรณีมีปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้ อ.ก.ค.

ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  

หลักเกณฑ์  
๑) การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
กรณีท่ีเกิดปัญหาในสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจ าเป็นต้องย้าย  

ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหานั้น ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการและความเป็น
ธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย    

ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 มีความประสงค์ขอเสนอกรณีการย้าย           
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ราย โดยข้าราชการทั้ง 2 ราย ได้ท าบันทึกกรณีหากได้รับการพิจารณา ให้ย้ายไปปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาใดในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มี
เงื่อนไข และไม่ประสงค์เบิกจ่ายเงินค่าเช้าบ้าน รายละเอียดดังนี้  

รายท่ี 1 นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียน  
จากชาวบ้านประมาณ 15 คน ร่วมกับ อบต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กล่าวหาว่าโรงเรียนบ้านรางสะเดา ด าเนินการ
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ในเรื่องโครงการอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพ และในเรื่องเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนในระหว่างปี 2559 - 
2560 โดยที่ชุมชนไม่ต้องการให้ นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านรางสะเดา โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้สืบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว รับฟังได้ว่าโรงเรียนบ้านรางสะเดา มี
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด พฤติการณ์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ/
หน่วยงานการศึกษาและมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบาย ของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ โดยที่ นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
ทดรองเพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันโดยไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณาและไม่เป็นไปตามกฎหมาย และมีการอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นว่าสาเหตุ  
แห่งการร้องเรียนเนื่องมาจากการด าเนินงานของ นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา บริหารงาน
โดยขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชน หากยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านรางสะเดาต่อไป อาจจะมีปัญหา และอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้ จึงพิจารณาให้ นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านรางสะเดา ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้น
ไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

รายที่ 2 นางสิริรัศมี  ปฐมวีราวรรธน์   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

เนื ่องจากส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเรื ่องร้องทุกข์ เรื่อง
ขั้นตอนการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง และเรื่องร้องเรียนการบริหารงานไม่
โปร่งใส โดยมีชาวบ้านในชุมชนมาร้องเรียนที่โรงเรียนเพ่ือให้ย้าย นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์  ไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับทราบได้ว่า ในเรื่องร้องทุกข์  ขั้นตอนการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เนื่องจากมีจ านวนวันลาเกินเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในส่วนของ เรื่องการบริหารงานไม่โปร่งใสนั้น เกิดจากความไม่
สามัคคีระหว่างข้าราชการครูในโรงเรียนและผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองไม่เอ้ืออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ขาด
การประชาสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พิจารณาแล้วเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เนื่องจากชาวบ้านและผู้ปกครองไม่ไว้วางใจในการบริหารงานในโรงเรียน จึงพิจารณาให้            
นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์  ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดถ้ ามังกรทอง 
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า    ในกรณีมีปัญหาการบริหารจัดการใน

สถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นอ านาจของ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหานั้น โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการและความเป็นธรรม แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้
นั้นด้วย ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้มีการสืบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควร
พิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ราย เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการ ในสถานศึกษา 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ไดพิ้จารณาเกี่ยวกับกรณี

การย้ายเพ่ือประโยชน์ของทางราชการแล้ว ซึ่งเป็นการย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา จ านวน 2 ราย 
ดังนี้ 

1. นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่        
ที่โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้ 
1.  อนุมัติย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
    1.1 นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่       

ที่โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
    1.2 นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่    

ที่โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติที่ประชุม   
ก่อนการพิจารณาลงมติ เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ) สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ  
นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกจากที่ประชุม  เพ่ือ
ความเป็นกลางในการพิจารณา หลังจากนั้น ท่านประธานจึงหารือและขอมติที่ประชุม 

 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  และอนุมัติให้ผู้มี
อ านาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม  2561  จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่
โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.3 เรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม  
เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้น  ได้ด าเนินการ
ตามระเบียนบวาระการประชุมต่อไป 
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6.4 เรื่อง      การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 (พิจารณารอบท่ี 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)    

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ04009/ว 117  ลงวันที่   8 มกราคม 
2561เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 

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

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

๕. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง            
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  มีต าแหน่งว่าง สายงานการสอน รวมทั้งสิ้น จ านวน 182 อัตรา ดังนี้ 

 
ที ่ สพท. ต าแหน่งว่าง 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 29 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 15 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 47 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 28 
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 63 

รวม 182 
 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี)ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในรอบที่ 1 คงเหลือจ านวน  140 ราย 
ดังนี้ 
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ที ่

 
สพท. 

จ านวนผู้ยื่นค าร้องขอย้าย  
รวม ผู้ขอย้ายภายในเขต

พื้นที่การศึกษา 
ผู้ขอย้ายจากต่างเขต

พื้นที่การศึกษา 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 37 28 65 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 18 6 24 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5 1 6 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 18 8 26 
5 สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี) 9 10 19 

รวม 87 53 140 
 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1 ตรวจสอบค าร้อง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และแจ้งให้สถานศึกษาทราบรายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทุก
รายที่ประสงค์ย้ายลงสถานศึกษานั้นๆ (ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) และให้สถานศึกษา
น าเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของทุกสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย) 

    3.2 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราก าลัง จ านวนต าแหน่งว่าง เหตุผลความจ าเป็น มาตรฐาน
วิชาเอกและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

    3.3 ได้จัดท าข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติขอย้ายทุกราย ตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561  

    3.4 พิจารณาค าร้องขอย้ายเป็นรายสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ที่มีผู้ยื่นค าร้องขอย้ ายไปด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ พร้อมทั้งน าความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณา แล้วจัดท า
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ได้รับย้าย  เพ่ือน าเสนอ อกศจ.
กาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองย้าย 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีค าสั่งที่ 413/2561 สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยให้ ผอ.สพม./สพป. ทุกเขตใน
จังหวัดร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายฯ ก่อนน าเสนอ อกศจ. ตามประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 ข้อ 6. (2) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ที่ 5 หน้า 88-90)   

5. คณะท างานได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 140 ราย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาย้ายรอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดัง
เอกสารในเล่มลับ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี 2561 (พิจารณารอบที่ 2) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
รายละเอียดการย้ายจากคณะท างานเรียบร้อยแล้วและอัตราว่างที่น ามาใช้ในการพิจารณาย้ายเป็นอัตราว่างที่ไม่ผูกพันการ
ใช้ทุกอัตรา 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 พิจารณากลั่นกรอง           

การย้ายเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี 2561  (พิจารณารอบ  

ที่ 2) รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับ
ท่ี ข้อมูลผู้ขอย้าย ผลการพิจารณาให้ย้าย 

 ชื่อ - สกุล วิชาเอก โรงเรียนเดิม สังกัดเดิม โรงเรียนที่รับย้าย 
หมาย
เหตุ 

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 1 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 

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

2 น.ส.วิรัตน์ ปญัญาสิทธ์ิ ภาษาไทย อนุบาลลานสัก สพป.อุทัย เขต 2 อนุบาลกาญจนบรุ ี   

3 
น.ส.ปภญิญาภัชร์          
           ตรีชะวะนันท ์

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

บ้านเขาช่อง สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดทุ่งลาดหญ้า 
  

4 น.ส.พิมลรัชต์ ก าขเนิด การประชาสัมพันธ ์ บ้านวังปลาหม ู สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านนากาญจน ์   

5 นางวรันธร กัลปะ ประถมศึกษา อนุบาลวัดไชยฯ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านห้วยตลุง   

6 น.ส.พนอ โพธิ์ทอง ภาษาไทย วัดส านักคร้อ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองตะโก   

7 นายทวีศิลป ์สวัสดิ์ฐิติเลิศ วิทยาศาตร ์ วัดแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านน้ าพุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 

1 นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา พลศึกษา อนุบาลวัดลูกแกฯ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดคร้อพนัน   

2 น.ส.ปุญญิศา ท้าวส าล ี ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ วัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดส านักคร้อ   

3 น.ส.ธัญชนก  ดอกพรม ปฐมวัย บ้านนาใหม ่ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 อนุบาลพนมทวน    

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 4 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 

1 นางสิริลดา  ภูขันธ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป บ้านยางสูง สพป.กาญจนบรุี เขต 4 เสรี - สมใจ   

2 นางปิยนุช  วิเศษสิงห ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาอนุบาล บ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองย่างช้าง   

3 น.ส.ยุวันดา วงษ์สะอาด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป บ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบรุี เขต 4 อนุบาลวัดเลาขวัญ   

4 
นางศิริญญา        
               เสาสูงยาง 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

ไทยรัฐวิทยา 21 
(บ้านล าเหย) 

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองกระทุ่ม 
  

ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 

ย้ายตามต าแหน่งว่าง 

1 นายนพดล  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   
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2. เห็นชอบให้ใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่เหลือจาก 
การพิจารณาย้ายรอบที่ 2 ดังนี้  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 6 หน้า  91-99) 
            ๒.๑  กรณีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาย้าย ที่ยังว่าง
อยู่และไม่มีผู้ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี น ามาพิจารณาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
                         ๒.๒  หากต าแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 
ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอใช้บัญชีได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ประจ าปี 2561 

(พิจารณารอบที่ 2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ตามผลการกลั่นกรองย้ายของ อกศจ.กาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 17 ราย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  

2. ขออนุมัติการใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่เหลือจากการพิจารณา
ย้ายรอบที่ 2 ดังนี้ 
            ๒.๑  กรณีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาย้าย ที่ยังว่าง
อยู่และไม่มีผู้ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี น ามาพิจารณาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
                         ๒.๒  หากต าแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 
ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอใช้บัญชีได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดต่อไป 

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติที่ประชุม   
ก่อนการพิจารณาลงมติ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 (พิจารณารอบที่ 2) ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม          
เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีได้ออกจากที่ประชุม  เพื่อความเป็นกลางในการพิจารณา หลังจากนั้น ท่านประธานจึงหารือและขอมติที่ประชุม 

 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติดังนี้ 
1. อนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ประจ าปี 2561 

(พิจารณารอบที่ 2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 17 ราย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม  2561 

2. อนุมัติการใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่เหลือจากการพิจารณา
ย้ายรอบที่ 2 ดังนี้ 



16 
 

            ๒.๑  กรณีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาย้าย ที่ยังว่าง
อยู่และไม่มีผู้ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี น ามาพิจารณาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
                         ๒.๒  หากต าแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 
ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการขอใช้บัญชีได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดต่อไป 

3. อนุมัตใิห้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.4 เรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอุดม  
เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ  กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้น  ได้ด าเนินการ
ตามระเบียนบวาระการประชุมต่อไป  

 

6.5 เรื่อง      ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน  จ านวน 1  ราย ได้แก่ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  1  ราย 
  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดไว้ว่า “ข้อ 10 การย้ายกรณีพิเศษ” 

10.1 การย้ายกรณีพิเศษ  ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์ แผนปัจจุบันแล้วแต่
กรณี  ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา   

10.2 การย้ายกรณีพิเศษ  ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อค าร้อง ได้รับการพิจารณาผล
เป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ                       
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่น
ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้วปรากฏว่ามีเอกสารหลักฐานแนบประกอบ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู ขอย้ายกรณีพิเศษ  ตามค าสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ที่ 172/2561  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้                

นางสมจิต  ค าเพ็ง ครู ร.ร.บ้านวังผาตาด วุฒิ กศ.บ. วิชาเอกพละศึกษา ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ร.ร. 
ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 เนื่องจากป่วยสมองอักเสบ ขณะนี้ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้  หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลศิริราช  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้แต่งตั้ง

คณะท างานตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณี
พิเศษเห็นสมควรส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 1 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทางตามท่ีระบุในค าร้องขอย้าย 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ส่งค าร้องขอย้าย(กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ดังกล่าวตามค าร้องขอย้ายของตนเอง ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง  
 

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

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จ านวน 8 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 การปรับปรุง

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 8 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 
3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 8  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 8 ราย 

 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.สุธรีา สูภ้ัยพาล  
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านหนองเจริญ            
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ                
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/              
20 ก.ค.2561 

 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองเจริญ                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายละมลู บูชากุล                            
ผอ.ร.ร.วัดหินดาด (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางทัศนีย์  นาคน้อย                            
ครู  ร.ร.บ้านหนองเจรญิ (ครูช านาญการ)   
สาขาภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.สกายดาว  จงเจรญิ                
ร.ร.บ้านกุยแหย่               
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย              
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา         

 

ภาษาไทย/ 
25 ก.ค.2561 

1. ผอ.ร.ร.บ้านกุยแหย่                                  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

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

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอรพา  คล้ายลอย                               
ครู  ร.ร.บ้านกยุแหย่   (ครูช านาญการ)       
สาขาภาษาไทย 
  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายธชวรรณ                   
         พวงล าเจียก
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม               
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย         
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา         

ภาษาไทย/               
25 ก.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วดัวังก์วิเวการาม                                     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.นายพีรฉตัร น้อยเคียง                            
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลัย                   
(ผอ.ช านาญการพิเศษ)       

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางบุญมา ปิ่นตุรงค์                              
ครู  ร.ร.วดัวังก์วิเวการาม (ครูช านาญการ
พิเศษ) สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. น.ส.ดวงฤทัย  พุ่มทรัพย์
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.ไทรโยคใหญ่                   
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา         

ภาษาอังกฤษ /            
1 ส.ค.2561 

 

1.ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่                                             ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจันทนา  สกุลวัฒนะ                            
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งก้างย่าง                               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางนฤมล  นกเผือก                                
ครู  ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ครูช านาญการ
พิเศษ)     สาขาภาษาอังกฤษ           

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.ปานฤทัย  
     ทองผาไฉไล 
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย                  
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย         
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา         
 

ภาษาไทย /             
2 ส.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย                                             ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.นายชูศักดิ์  สสีัน                            
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเสือ                                      
(ผอ.ช านาญการพิเศษ)            

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายสาธิต  ศรีจันทร์                                  
ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย                   
(ครูช านาญการ )        
สาขาภาษาไทย             
        

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

6. น.ส.อภิชญา  สังขจันทร์
ต าแหน่งครู                     
ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ                   
วุฒิ วท.บ.ชีววิทยา         
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา         

วิทยาศาสตร์ /             
7 ส.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลทองผาภมูิ                                             ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.นายประพัศร์  โพธิ์ทอง                            
ผอ.ร.ร.บ้านเสาหงษ์ (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางอรวรรณ  ธีรวงษ์ไพบูลย์                                 
ครู ร.ร.อนุบาลทองผาภมูิ(ครูช านาญการ
พิเศษ )   สาขาวิทยาศาสตร์    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. น.ส.ศุภาวดี  คนเสง่ียม  
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                  
วุฒิ ค.บ คอมพิวเตอร ์

 

การงานอาชีพฯ /            
2 ก.ย.2561 

 

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

2.นายสิษฐ์ทัศน์  ผิวเกลีย้ง                            
ผอ.ร.ร.บ้านพุองกะ (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วรรณี  บัวคลี่                                   
ครู  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา (ครูช านาญการ )    
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8. นางศิริพร  สุทธิโพธิ์  
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านเขาพัง                   
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย  /            
5 ก.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเขาพัง                                            ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.นางไฉไล  ศุภมาตร                            
ผอ.ร.ร.บ้านสารวัตร (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)            

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.  นางสาวิกา  สงคราม                                   
ครู  ร.ร.บ้านเขาพัง   (ครูช านาญการ
พิเศษ )   สาขาปฐมวัย                      

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 8  รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ (1) ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และ        
(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ 
สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
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จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 8 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 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 ด้าน

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี    
วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 8 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ   
 

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

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  16  ราย  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1  – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 16  ราย  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8  จ านวน 16 ราย 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/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 นางนริศรา อ่อนสด 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.หนองปรือพิทยาคม 
วท.บ. สาขาชีววิทยา
ประยุกต ์

ด้านที่ 1 100 65 90.00 98.00 95.00 94.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 75.00 97.50 92.50 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 78.75 97.50 86.00  

2 นางบัณฑิตา เพิม่พูล 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
วท.บ. สาขา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม. สาขาพิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 97.00 98.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 94.00 92.00 93.00 93.00 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 88.00 87.00  
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ที่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 เฉลี่ย 

3 น.ส.รุ่งรตัน์ แผนสมบุญ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที ่1 100 65 87.00 92.00 85.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.25 91.75 86.00 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 84.50 86.00 82.00  

4 นายนพดล เขียววิราช 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 85.00 84.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
4 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 86.25 83.75 81.25 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 87.50 86.50  

5 นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ดา่นมะขามเตีย้
วิทยาคม 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 82.00 83.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
6 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.50 81.25 82.50 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 82.00 80.00  

6 น.ส.นัฎฐต์ิกาญ เจยีวยี ่
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภเิษก 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 97.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 80.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 88.00 89.25  

7 นายเจรญิ โพธิ์ทอง 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 78.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
16 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 92.50 86.25 75.00 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 78.50 88.00  

8 น.ส.วราภรณ์  
         วิสูตรสกลุศักดิ ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
ศศ.บ.  
สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 92.00 91.66 ผ่านการประเมิน/ 
20 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 91.25 93.75 92.91 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 90.00 89.00  
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/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 นางอิสรีย์ ตรีสุวรรณ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 97.00 97.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
23 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 92.50 88.75 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 88.00 84.00  

10 นางวิพาดา อินทวิชัย 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วท.บ. สาขา คณิตศาสตร์ 
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 97.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
23 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 93.75 81.25 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 75.00 75.00  

11 น.ส.กนกพร จันทรศร 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
ศศ.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที ่1 100 65 95.00 95.00 96.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
23 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 77.00 78.00 77.00  

12 นางเบญจวรรณ  
        เหลือลมัย 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.หนองรีประชานิมติ 
ศศ.บ. สาขา อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 91.00 93.00 91.66 ผ่านการประเมิน/ 
26 กรกฎาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 86.25 90.00 87.08 

ด้านที่ 3 100 65 78.50 81.50 80.25  

13 นางนิรมล เอกกะทัน 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
ค.บ. สาขา สังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 98.00 98.00 92.66 ผ่านการประเมิน/ 
1 สิงหาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 78.00 85.00 86.25 83.08 

ด้านที่ 3 100 65 77.25 82.00 79.25  

14 นางสิริลักษณ์      
       สิงหวัฒนศิริ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
ค.บ. สาขา ภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 88.00 88.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 สิงหาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 88.75 88.75 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 88.75 88.75  

15 น.ส.ยุวดี ศลิาด ี
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 91.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 สิงหาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 82.50 81.25 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 88.75 83.00  
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/สังกัด/ 

/วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 เฉลี่ย 

16 นายวรวุธ นวมพันธุ ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ประชามงคล 
ศษ.บ. สาขา ธุรกิจศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 85.00 88.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
7 สิงหาคม 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.50 76.25 80.00 79.58 

ด้านที่ 3 100 65 72.00 74.00 76.00  

  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 16  ราย  มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 16 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 16 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 16 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 เกิน 
1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 16 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ 

โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 16 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 16 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2   
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ     
คณะกรรมการฯ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.8 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์ขออนุมัติตั้ งคณะกรรมการชุดที่  1               

เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 8 ราย
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 3 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 5 ราย 

 

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

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

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 243 รายและได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับ
การประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 8  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  3 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นางสาวิณี  นันท์สังข ์
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี        
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์
ศึกษา                     
ศษ.ม. การบรหิาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/      
19 ก.ย.25611 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                                    ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์ 
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางบุญมา ปิ่นตุรงค์ 
ครู ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม(ครูช านาญการ
พิเศษ)       

สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางนวพร  มณีรัตน ์
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี    
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา           

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ก.ย.2561 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                                    ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์ 
ผอ.ร.ร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ช านาญการ
พิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.อังสนา แย้มเกษร                               
ครู  ร.ร.บ้านซองกาเรีย   (ครูช านาญการ
พิเศษ)      สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.ดรรชนี ทองผาภูมินิธ ิ
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.บ้านห้วยมาลัย 
วุฒิ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย    ศษ.ม.การ
บริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/              

10 ส.ค.2561 

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

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางนุสรา  จันทะโก                               
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม (ครูช านาญการ
พิเศษ) สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. น.ส.อรอุมา แซเ่ล้า 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ช านาญการ 
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา 

19ก.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นายประทีป หวานชิต 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นายไชยพร มะลิลา 
ต าแหน่ง ผอร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 

วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

2. น.ส.สถาพร พระแท่น 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยา
คาร 
ศศ.บ. สาขาการจัดการ
ทั่วไป 
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
29 มิ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
ต าแหน่ง ผอร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางมาณี ปรักมานนท์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย  

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

3. น.ส.ณัฐกานต์ เฉลิมกุล 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการสอน
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
13ก.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นายประเสริฐ วันเย็น 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางผ่องเพ็ญ ค้ีสุคนธ์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

4. น.ส.รจนา ล้ าเลิศ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.หนองรีประชานิมติ 
ค.บ. สาขาฟิสิกส ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
20 ก.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการ ร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ 
ต าแหน่ง รอง ผอร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นายธนกฤต น่วมจาด 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

5. นางกมลชนก เรืองเดช 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
20 ก.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการ ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2. นางธิดา ภูมิอุไร 
ต าแหน่ง รอง ผอร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กรรมการ 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
น าเสนอแล้ว เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  8 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน  8 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
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จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  8 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

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

ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน    
8 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9 เรื่อง      การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 116 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 48  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 68 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 การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     
ด้านที่ 2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานศึกษา 

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

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

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 
2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษแล้ว  
จ านวน 116 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 48 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางสาวณัฐภาสรณ์             
         พรหมอ่อน 
ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ/ช านาญ
การ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม 
 

ค.บ.              
(การ

ประถมศึกษา) 
ค.ม.               

(การบริหาร
การศึกษา) 

      บริหาร
สถานศึกษา/ 
   27 มิ.ย.61 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 90.00 88.00 88.33 
ด้านที่ 2 100 70 83.00 90.00 87.00 86.83 

2 นางชรินรัชต์             
      สุวรรณมสิระ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านบนเขา
แก่งเรียง 
 

ค.บ.
(เกษตรศาสตร์) 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

     ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 90.00 92.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 80.00 80.00 

3 
 
 
 
 
 

นางสาวภิรดา      
         ทิพยดี             
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดอินทาราม 
“โกวิทอินทราทร” 
 

วท.บ.
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การ

บริหาร
การศึกษา) 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี                  
(เกษตร)/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 83.00 88.00 85.00 
ด้านที่ 2 100 

 
 
 

70 
 
 
 

87.50 82.50 87.50 86.67 

4 นางสาวอรวรรณ             
         บุญสวัสดิ ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านพุเลียบ 
 

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ภาษาอังกฤษ/ 
3 ก.ค.2561 

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

5 นางอมรรัตน์             
      คล้ายห้างหว้า 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านปากนา
สวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

 

ภาษาอังกฤษ/ 
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

6 น.ส.จิตรตา            
          เปรียบสม 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน 
 

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

7 น.ส.อนุสรา             
        หวันแดง 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหนอง
เป็ด 
 

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

8 นายพิชิต   
       นามูลเพ็ง             
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 93.00 87.00 89.67 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 88.75 85.00 85.83 

9 นายเอกพงษ์             
     ใจชาญสุขกิจ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนสมาคม
นักเรียนเก่าราชิน ี

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ

ในฐานะ
ภาษาตา่งประเ

ทศ) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

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

10 น.ส.ภาวดี             
      สร้อยกุดเรือ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านช่อง
สะเดา 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์) 

ศษ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ

ในฐานะ
ภาษาตา่งประเ

ทศ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 90.00 92.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 80.00 80.00 

11 น.ส.ปาวรยี์            
  บุณยปรรณานนท ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น 

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

ศบ.ม (การ
บริหาร

การศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค.2561 

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

12 นางปิณฑิรา            
          เกียรติสาร 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดศรีอุปรา
ราม 
 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 94.00 95.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 92.50 95.00 94.17 
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ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

13 นายภูษิต 
    มงคลธนทรัพย์                  
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนอนุบาลด่าน
มะขามเต้ีย 
 

ค.บ.(พลศึกษา) สุขศึกษา 
พลศึกษา/ 

3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

14 นางทัศนีย์             
         ปทุมสูติ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนอนุบาลด่าน
มะขามเต้ีย 
 

ค.บ.                    
(วิทยศาสตร์

ทั่วไป) 
 

สุขศึกษา              
พลศึกษา/ 

3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

15 นายจิรัฎฐ์             
   ฉัตรคล่องแคล่ว 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหินแด้น 
 

ค.บ.
(เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
ทางการศึกษา) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

สุขศึกษา          
พลศึกษา/       

4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

16 น.ส.ไอรินทร์            
       ดอนแหยม 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขามเฒ่า 
 

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 
 

สุขศึกษา              
พลศึกษา/ 

4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

17 นางสุภารตัน์            
           ศะศิธร 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดหนองบัว 
 

ค.บ.(พลศึกษา) 
ศษ.ม.(การ

บริหาร
การศึกษา) 

 

สุขศึกษา              
พลศึกษา/ 

4 ก.ค.2561 

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

18 น.ส.ณิฐญภรณ ์
          แก้วเกตุ                  
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดยางเกาะ 
 

ค.บ.
(คอมพิวเตอร์

ศึกษา) 

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

ด้านที่ 1 100 70 88.00 90.00 92.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 80.00 80.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

19 นายธีระ   แสงศิร ิ
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดหนองเสือ 

ค.บ.
(คอมพิวเตอร์

ศึกษา) 

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

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

20 นางสุภามาส             
          จันทร์มี 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนเขาดินวิทยา
คาร 

ค.บ.(อาหาร
และโภชนาการ

ศึกษา) 
ศษ.ม.

(หลักสูตรและ
การนิเทศ) 

 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี
(งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์) / 
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 91.00 92.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 82.00 87.00 85.00 88.00 

21 นางสุพัตรา            
         แสงอรุณ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหนอง
ปากดง 

ค.บ.
(ประถมศึกษา) 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี
(งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์) / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 87.50 87.50 86.66 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 84.00 86.00 85.00 

22 น.ส.ชัชดา            
      สุนทรธรรม 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดอินทาราม 
“โกวิทอินทราทร” 

ศศ.บ.
(นาฏศิลป์ไทย) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

ศิลปะ                        
(ดนตรี 
นาฎศิลป์)/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

23 นายพิษณุ   
       กองเสน 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน 

ค.บ.(ดนตรี
ศึกษา) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

       ศิลปะ                        
(ดนตรี 
นาฎศิลป์)/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

24 นายวรวิทย์   
       กลั่นบุศย์ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนอนุบาลด่าน
มะขามเต้ีย                         

ค.บ.(ดนตรี
ศึกษา) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

ศิลปะ                        
(ดนตรี 

นาฎศิลป์)/ 
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

25 น.ส.วรรณา             
          ค าสีเขียว 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 

ค.บ.               
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

ปฐมวัย / 
29 มิ.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 848.00 85.00 85.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.00 86.00 88.00 87.00 

26 น.ส.สุทธาสินี            
             ท้าวเวช
สุวรรณต าแหน่งครู/
ช านาญการ 
ร.ร.อนุบาลวัดไชยฯ 
 
 

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

ปฐมวัย / 
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 93.00 93.00 93.67 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 93.75 97.500 96.25 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

27 นางสายฝน   
         จันทร์ป้อง            
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านนา
กาญจน ์

ค.บ.(การ
ประถมศึกษา) 

ปฐมวัย / 
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 89.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 88.75 87.50 88.33 

28 น.ส.รัชนีกรณ์                 
        วงษ์ทิพย์ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนดิศกุล 

ค.บ.(การ
ประถมศึกษา 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 81.25 82.50 86.25 83.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 82.00 84.00 83.66 

29 นางปทุม   
         นิ่มเจริญ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหินแด้น 
 

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

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

30 นางพรสวรรค์             
   กาญจนประกอบ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดกร่างทอง
ราษฎร์บูรณะ 

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

31 นางสุมาลี      
          ลอยลม                
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดท่ามะขาม 
 

ค.บ.             
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

32 น.ส.นันทวรรณ 
            เอื้อเฟ้ือ            
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น 
 

ค.บ.             
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

33 นางภัสรา  ชูลาภ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชย
ฯ 
 

ศษ.บ.(การ
ประถมศึกษา) 

ภาษาไทย / 
2 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 90.00 90.00 89.16 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

34 นางอุไรวรรณ   
     รักยิ้ม 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดศรโีลหะ
ราษฎร์บ ารุง 
 

ศษ.บ.(การ
ประถมศึกษา) 

ค.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

ภาษาไทย / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 88.00 89.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 90.00 88.67 

35 นางเปรมจติ             
        ทูลพุทธา 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านวังลาน 
 

ค.บ.
(ภาษาไทย) 

 

ภาษาไทย / 
4 ก.ค.2561 

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

36 นางณปภัช            
     สถิตยานุรักษ์  
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนเขาน้อย 
 

ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย / 
21 ส.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 90.00 92.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 80.00 80.00 

37 นางวรัลดา                 
          หนูรุ่น 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนบ้านหนอง
แก 
 

ค.บ.(การ
ประถมศึกษา 

ปฐมวัย / 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 100.00 98.00 98.00 98.67 
ด้านที่ 2 100 70 100.00 97.50 97.50 98.33 

38 นางจิตรลดา  
     ประชานิยม
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดทุ่งลาด
หญ้า 
 

ค.บ.                     
(นาฎศืลป์) 

 

สุขศึกษา               
พลศึกษา / 

20 ส.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 92.00 93.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 91.25 92.50 92.50 

39 นางล าพึง            
          มามี 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
โรงเรียนวัดทุ่งลาด
หญ้า 
 

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

ศษ.ม.(การ
บริหาร

การศึกษา) 

ปฐมวัย / 
20 ส.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 96.00 86.00 96.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 96.00 94.00 95.00 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

40 นางเขมาพร        
     เหล่าพิเดช  
ครู/ร.ร.อนุบาลวัด
ไชยชุมพลชนะ
สงคราม 
 

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

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 93.00 95.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 87.50 89.16 

41 นางมยุรี   
     แดงเจริญ 
ครู/ร.ร.บ้านหัวนา 
 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์

ทั่วไป) 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 92.50 95.00 92.50 
ด้านที่ 2 100 70 93.00 97.00 96.00 96.33 

42 นางสุรีรตัน์       
    เรืองสิริวโรดม 
ครู/ร.ร.บ้านหนอง
เป็ด 
 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์

ทั่วไป) 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 89.00 85.00 88.66 
ด้านที่ 2 100 

 
 
 

70 
 
 
 

90.00 88.00 85.00 87.66 

43 นางสาววชรพร   
      เพิ่มพูล 
ครู/ร.ร.ดิศกุล 
 

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

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 82.00 84.00 84.00 83.33 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 81.25 81.25 82.08 

44 นางรุ่งอรุณ     
      จันทร์ที 
ครู/ร.ร.ดิศกุล 
 

ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 
 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 82.00 84.00 85.00 83.66 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 81.25 81.25 82.08 

45 นางพรรษา   
     มูลประวัต ิ
ครู/ร.ร.บ้านใหม่(จีนา
ภักดิ์-วิทยา) 
 

ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

21 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 89.00 87.00 88.00 
ด้านที่ 2 100 70 84.89 86.42 88.12 86.47 

46 นางสาว
นวลจันทร์  
       ภูบาล 
ครู/ร.ร.อนุบาล
กาญจนบุร ี
 

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

29 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 82.00 82.00 83.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 80.00 80.00 82.00 

47 นายนันทยุทธ     
       หนูนันท์ 
ครู/ร.ร.บ้านดงเสลา 
 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 88.00 91.00 89.33 
ด้านที่ 2 100 

 
 
 

70 
 
 
 

78.75 83.75 80.00 80.83 
 

48 นายอ านวย   
      คตพะเนาว ์
ครู/ร.ร.บ้านนาสวน 
 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 85.00 87.00 85.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 88.75 82.50 87.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 68 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.เมตตา  
      กัลยามงคล 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 
 

คอ.บ./ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร- 
การผลิตพืช 

ศษ.ม. 
สาขาการ
บริหาร

การศึกษา 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
(งานเกษตร) 
26 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 98.75 98.75 98.75 98.75 

2 น.ส.นิติมา  
      รุจิเรขา
สุวรรณ 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

วท.บ. 
/เคม ี
กศ.ม. 
/เคม ี

วิทยาศาสตร ์
28 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 91.00 98.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 91.25 95.00 91.25 

3 
 
 
 
 
 

นางสมใจ  
      พูนน าเภา 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เทพศริินทร ์
ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

ค.บ. 
/วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
29 มิ.ย.
2561 
 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 97.00 94.00 96.00 
ด้านที่ 2 100 

 
 
 

70 
 
 
 

95.00 
 

98.75 95.00 96.25 
 

4 นางอุไรวรรณ  
      มะลิลา 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

ค.บ. 
/จิตวิทยา
และการ 
แนะแนว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน  
(แนะแนว) 
29 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 93.00 93.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 92.50 95.00 91.66 

5 นางอรุณศรี  
      บงกชโสภิต 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
 
 

ศษ.บ. 
/ภาษาไทย 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

 
 

ภาษาไทย 
29 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 93.00 95.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 91.25 96.25 91.66 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

6 นางปณิดา สายโน 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.ทองผาภูมิ
วิทยา 

ค.บ. 
/คณติศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
29 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 90.00 94.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 93.75 96.25 95.41 

 

7 น.ส.ดิฐารัตน์  
      ลีวรางกุล 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.ท่ามะกา
วิทยาคม 
 

วท.บ. 
/คณิตศาสตร์ 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ศษ.ด. 
/การวิจยัและ
ประเมินทาง
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
29 มิ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 96.00 97.00 96.33 
ด้านที่ 2 100 70 96.00 96.00 96.00 96.00 

8 นางเงาแข ด้วงศรี 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เทพศริินทร ์
ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

ค.บ. 
/ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย 
2 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 93.00 94.00 94.33 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 90.00 90.00 92.50 

9 นางนิตยา เศษวิกา 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
 

ค.บ./เคมี 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
3 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 93.00 83.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 78.75 88.75 86.66 

10 น.ส.ธวัลรัตน์  
      สีหานาจ 
ต าหน่งครู/ช านาญ
การ 
ร.ร.เทพมงคลรังษ ี

ค.บ. 
/วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. 

/วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
3 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 93.00 88.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 78.75 87.50 86.25 

11 น.ส.ชุติมา ใจคลาย 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 

วท.บ. 
/เคมี 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
3 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 93.00 93.00 93.66 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 86.25 88.75 87.91 

12 นายประทวน        
       ทองโสภา 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เทพมงคลรังษ ี 

ค.บ./
คอมพิวเตอร ์
 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
3 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 80.00 81.00 84.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 82.50 83.75 83.75 
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ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

13 นางยอดขวัญ  
      ธีรโชคดี 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.รม่เกล้า 
กาญจนบุร ี
 

ศศ.บ. 
/การบญัชี 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
(งานธุรกิจ) 

3 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 94.00 96.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 97.50 97.50 96.66 

14 น.ส.จ าปี เอกฉันท์ 
ต าแหน่งครู/
ช านาญการ 
ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

ทษ.บ. 
/พืชศาสตร์ 

(พืชไร่) 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

(งานเกษตร) 
3 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 92.00 94.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 96.25 96.25 95.00 

15 นางวาสนา  
      ศรีค าอ้าย 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.หนองปรือ
พิทยาคม 

ค.บ. /ธุรกิจ
ศึกษา 

ศษ.ม. /การ
บริหาร

การศึกษา 

ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 

16 นางอรสุชา   
     ภัทรสิริวรกลุ 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.วสิุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

วท.บ. 
/คณิตศาสตร์ 

วท.ม. 
/คณิตศาสตร์

ศึกษา 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 92.00 92.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 95.00 95.00 95.00 

17 น.ส.เขมิกา เยียวยา 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.วสิุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ค.บ. 
/วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. 

/ นวัตกรรม
หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู ้

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 90.00 90.00 90.83 

18 นายประวตัิชัย  
     อินทวิชัย 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.ท่ามะกา
วิทยาคม 
 

ค.บ. 
/วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
กศ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 94.00 96.00 94.33 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 91.25 91.25 91.25 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

19 นายก่อกิจ  
       ธีราโมกข ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม  

วท.บ. 
/คณิตศาสตร์ 

วท.ม. 
/วิทยาการ

คณนา 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 94.00 92.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 95.00 92.50 94.16 

20 นายสุวรรณ บญุศร ี
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ประชามงคล 

ค.บ. 
/คณิตศาสตร์ 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 81.00 80.00 81.33 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 80.00 80.00 

21 น.ส.สุทติา ชมเชย 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา  

ค.บ. 
/คหกรรม
ศาสตร ์

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 

(งานบ้าน) 
4 ก.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 88.00 97.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 75.00 91.25 91.25 85.83 

22 น.ส.วชิราภรณ์  
     สมตน 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

วท.บ. 
/ชีววิทยา
ประยุกต ์

ค.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 93.00 97.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 91.25 91.00 90.75 

23 นายชัยธวัช  
      หงษ์สุคารว ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
 

ศศ.บ. 
/ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. 
/การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 94.00 92.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 95.00 95.00 94.16 

24 นางวิเรืองรัตน์      
      แก้วกอง 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ค.บ. 
/ฟิสิกส ์

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 91.00 98.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 91.25 91.25 91.25 

25 น.ส.นิภาพร  
     พรพิไลสวัสดิ ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
  

ค.บ. 
/คณติศาสตร ์

กศ.ม. 
/คณติศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 97.00 95.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 97.50 97.50 95.00 

26 น.ส.สุชาดา รักคง 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
 
 
 

ค.บ. 
/คณิตศาสตร์ 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 79.00 92.00 92.00 87.66 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 92.50 92.50 90.83 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

27 นางนทีกานต์  
      สระทองอ่อน 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 

ค.บ. 
/คณติศาสตร ์

 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 95.00 92.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 95.00 90.00 90.41 

28 น.ส.สมพิศ  
     สิทธิประเสริฐ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 

ศษ.บ. 
/ภาษาไทย 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 95.00 95.00 95.00 

29 น.ส.สิวินีย์  
      ประจ าถิ่น 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
 

วท.บ. 
/ฟิสิกส ์
วท.ม. 

/
วิทยาศาสตร์

ศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 97.00 97.00 97.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 95.00 95.00 95.00 

30 นายสุขุม ดอกเขม็ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.วิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

วท.บ. /
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
ค.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 92.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 90.00 90.00 90.41 

31 นายภัทราวุฒิ     
     อะโน 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.วิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ค.บ. /
ศิลปศึกษา 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

 

ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 92.00 93.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 90.00 90.00 90.41 

32 น.ส.เนาวรัตน์  
   จันทร์สวัสดิ ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.วิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ค.บ. /
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 92.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 93.75 90.00 93.33 

33 นางรัชนี เชื้อจันสา 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี 

ค.บ. /
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 97.00 95.00 95.66 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 97.50 97.50 97.50 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

34 นางศิริอัมพร     
    ปินตาเชือ้ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ร.ร.วิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ค.บ. 
/วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 85.00 93.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 87.50 92.50 90.83 

35 นางพัทธิรา     
    พุทธามิโน 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 

ค.บ. 
/ภาษาไทย 

ศษ.ม. 
/หลักสูตรและ

การสอน 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 88.75 88.75 86.66 

36 นางอุบลรัตน์ 
เหลืองรุ่งไพศาล 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 

ค.บ. 
/

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 90.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 75.00 75.00 77.08 

37 นางศศลักษณ์     
      วัฒนา 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.วิสุทธรังษี  

ค.บ. 
/ภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 96.00 95.00 96.33 
ด้านที่ 2 100 70 93.00 92.00 91.00 92.00 

38 นางทัศน์มิรา  
     จักภูมิ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.เทพมงคลรังษี  
 

ค.บ. 
/ภาษาไทย 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 92.00 92.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 90.00 90.00 90.83 

39 น.ส.สภุาวดี  
  จาวสุวรรณวงษ ์
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

วท.บ. 
/ฟิสิกส ์
ค.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 94.00 92.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 97.50 90.00 94.16 

40 นางพิชานันท์      
     จันทมัด 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี
 

ค.บ. 
/คณิตศาสตร์ 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 97.00 96.00 96.00 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 97.50 97.50 97.50 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

41 นางจรรยา กิตติชัย 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ประชามงคล  
 

ค.บ. 
/วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 82.00 81.00 82.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 82.50 80.00 82.08 

42 น.ส.รภีพร           
      เมืองวงษ์ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ประชามงคล  
 

วท.บ. 
/วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

การงาน
อาชีพฯ

(คอมพิวเตอร์) 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 81.00 82.00 82.00 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 80.00 81.25 81.25 

43 นายฐิติโชต  
    ชูธัญญะ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุรี  

ศษ.บ. 
/ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 94.00 92.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 90.00 90.00 92.50 

44 นางพนาไพร  
      ศิริรัตน์ 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ค.บ. 
/เคม ี

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 91.00 95.66 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 96.25 86.25 92.91 

45 นางกมลฉัตร 
     โล่ห์สุวรรณ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ค.บ. 
/คณติศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 

46 นายอัษฎาวุธ  
    ประเสริฐผล 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

วท.บ. 
/วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
ค.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 96.00 96.00 95.66 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 97.50 97.50 97.50 

47 นายบุญเลิศ  
      ทองหาร 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 

ค.บ. /
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 90.00 92.00 91.66 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 91.25 92.50 92.50 

48 นายเกรียงไกร  
    จันหอม 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
 

ค.บ. 
/วิทยาศาสตร์ 

ค.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 97.00 98.00 97.00 
ด้านที่ 2 100 70 98.75 98.75 98.75 98.75 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

49 นายเกรียงศักดิ์  
      จันทาวาศ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

ศศ.บ. 
/ศิลปกรรม 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 97.00 94.66 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 86.25 82.50 88.75 

50 นางชนิศา แย้มศิร ิ
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.เทพมงคลรังษี  
 

กศ.บ. / 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 79.00 81.00 80.00 80.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 78.75 75.00 79.16 

51 นายชูชาญ จันที 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ค.บ. /สังคม
ศึกษา 

สังคมศึกษา 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 94.00 96.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 92.50 92.50 90.00 

52 น.ส.สุพรรณา  
     จันทร์แย้ม  
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.พนมทวน 
ชนูปถัมภ ์

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 95.00 95.00 94.66 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 85.00 85.00 87.50 

53 น.ส.สภุาพร  
     ศรีพุทธา 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ค.บ. 
/คณติศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 96.00 97.00 96.00 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 97.50 97.50 97.50 

54 นางจันทร์วดี        
    รักษ์อาจ 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.เทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ศษ.บ. 
/นาฏศิลป์ไทย 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 97.00 96.00 97.00 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 97.50 95.00 96.66 

55 นายอดิศร์ พงษ์พัว  
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.พังตรุราษฎร์
รังสรรค์ 

วท.บ. 
/พลศึกษา 

ศษ.ม. 
/พลศึกษา 

สุขศึกษาฯ 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 93.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 91.25 88.75 90.41 

56 นางสุพรรณี วิเศษ 
คร/ูช านาญการ 
ร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

ค.บ. 
/สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 96.25 97.50 96.66 

57 นางดุจดาว นุชนุ่ม 
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
 
 

ศศ.บ. 
/การจดัการ

ทั่วไป 

ภาษาไทย 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 95.00 95.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 96.25 93.75 94.58 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

58 นายสมชาย  
     เขียนเสมอ  
ต าแหน่งคร/ูช านาญ
การ 
ร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 

ค.บ. 
/คณติศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 91.00 98.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 90.00 94.00 91.00 

59 น.ส.สุนัน  
     สุกุลธนาศร 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์
ราษฏร์บ ารุง 
 

บธ.บ. 
/คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
วท.ม. 

/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 91.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 90.00 90.00 91.25 

60 น.ส.มยรุา บุญมาก 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์
ราษฏร์บ ารุง 

ค.บ. 
/

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 92.00 91.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 88.75 86.25 90.00 

61 นายชูศักดิ์  
     ชิวปรีชา 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์
ราษฏร์บ ารุง 

ค.บ. 
/สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 92.00 91.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 91.25 91.25 91.25 

62 น.ส.สุปราณี บทศร ี
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

ค.บ. 
/จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

 

กิจกรรม
พัฒนา

ผู้เรยีน (แนะ
แนว) 

4 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 93.00 93.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 92.50 96.25 91.25 

63 นายธีรพงศ์  
      ทาต่อย 
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.เทพมงคลรังษี  
 

ค.บ. 
/ฟิสิกส์ 
ศษ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

 

วิทยาศาสตร ์
6 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 86.00 84.00 87.66 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 85.00 83.75 87.08 

64 น.ส.ศิริพร ยางศิลา  
ต าแหน่งคร/ู
ช านาญการ 
ร.ร.ประชามงคล 

ค.บ. 
/คณติศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
6 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 82.00 81.00 80.00 81.00 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 80.00 80.00 81.66 

65 น.ส.ภัทรวี  
      ธนะฤกษ์ 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.หนองรีประชา
นิมิต 
 

ศศ.บ. 
/ภาษาอังกฤษ 

ค.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
10 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 93.00 96.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 88.75 93.75 90.41 
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ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

66 น.ส.สายธารา  
     เดชเจริญพร 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

วท.บ. 
/ชีววิทยา
ประยุกต ์
กศ.ม. 

/การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
24 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 97.50 97.50 97.50 

67 น.ส.จอมมณี  
       ศรีเจริญ 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.หนองรีประชา
นิมิต 

ค.บ. 
/คณิตศาสตร์ 

ศษ.ม. 
/การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
26 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 81.00 87.00 84.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 88.75 87.50 87.08 

68 น.ส.วิชชุลดา นรด ี
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.พนมทวน 
พิทยาคม 

ศศ.บ. 
/

ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
31 ก.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 94.00 97.00 95.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 91.00 93.00 91.33 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอ

แล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 116 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการ
ประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นอนุมัต ิ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 116 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อม

ทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10 เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น                                  
                 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 3) 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 6  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 5 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8           จ านวน 1 ราย 

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

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

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

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

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
9. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมิน

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

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น        
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  6 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   2 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   2 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   2  ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  มี
ผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

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

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการศกึษาพิเศษ  (กรณีประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. น.ส.วรลักษณ์  

    นิตยธรรม 
ครู ร.ร.บ้านไร่ (ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง ผอ.ร.ร.
ศาลเจ้าอาม้า สพป.
สมุทรสงคราม) 
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์
ศึกษาค.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00 
30.00 

40.00 
33.00 

40.00 
30.00 

อนุมตัิ/ 
17 เม.ย. 2561/ 
22 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 70.00 73.00 70.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (กรณีประเมินใหม่)  จ านวน  1  ราย 
2. นางสุติมา อินธนู             

ครู ร.ร.บ้านหนองปลาซิว 
วุฒิ ค.บ.นาฏศิลป์           
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
 
  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
24.00 

42.50 
23.00 

42.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมตัิ 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนนรวม 100 70 66.50 65.50 67.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (กรณีประเมินใหม่)  จ านวน 2 คน 
3. น.ส.จิรวรรณ      

      อ่างทอง      
ครู ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
วุฒิ ค.บ.การศึกษาพิเศษ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43.75 
22.00 

43.75 
23.00 

43.75 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมตัิ 

คะแนนรวม 100 70 65.75 66.75 66.75 

4. 
 

น.ส.นิตต์ชญาณ์  
      วสุเดชารัตน์                          
ครู  ร.ร.ไทรโยคใหญ่ 
วุฒิ ศศ.บ.ภาษาไทย       
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

58.75 
26.00 

58.75 
25.00 

58.75 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 84.75 87.75 84.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
5 น.ส.พชรมน  

         ชาวก าแพง   
ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่ 
วุฒิ ค.บ.ประถมศึกษา     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

อนุมตัิ/ 
27 ก.พ.2561/ 
24 เม.ย.2560 

คะแนนรวม 100 70 74.75 74.75 76.75  

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสขุศึกษาและพลศึกษา (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
1 น.ส.อิสรีย์ น้อยมิ่ง 

ครูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
24.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

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 6 ราย ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 2 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 1  ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 2  ราย 

1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    จ านวน 1 ราย 
1) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1     จ านวน 1  ราย 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด (ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ภายใน 6 เดือน จ านวน 2 ราย  

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  รวม 2 ราย โดย
มีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับท่ีมอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 6 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อนเป็น

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

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 2 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 
1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2561   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 6  ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  2  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 2 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ า
กว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ   
 

 

6.11 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    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 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม  2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ 
(เพ่ิมเติม) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 1 ราย  เพ่ือเสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอเอกสารหลักฐานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   
จ านวน 1  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 1 ราย 

 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางวันทนา จิณแพทย ์
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ
พิเศษ 
ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
ค.บ. สาขาจิตวิทยา 
และการแนะแนว 
ค.ม. สาขาสุขศึกษา 

สุขศึกษาและ    
พลศึกษา/ 

3 ก.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายหงษ์ดี ศรเีสน 
ต าแหน่ง ผอ ร.ร.วสิุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางภาวิณี เพชรสุวรรณ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพศิรินทรล์าดหญ้า 
กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 
สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 

2  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และได้ส่งค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน

เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
2. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน     
1 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะ อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ

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

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อน

เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
2. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี    
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน 1 ราย 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ   
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6.12  เรื่อง    คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล)        
พ้นจากต าแหน่งกรณีเกษียณอายุราชการ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็น อกศจ.กาญจนบุรี  (ด้านบริหารงานบุคคล) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑.  ให้อกศจ.กาญจนบุรี ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน ๒ ราย คือ นายโชคชัย ฟักโต และนายประยูร     

สุธาบูรณ์ พ้นจากต าแหน่งอกศจ. กรณีเกษียณอายุราชการ 
๒.  เสนอชื่อบุคคล จ านวน ๒ ราย คือ นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง       

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  และนายสรศักดิ์  ไสยหุต ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  เสนอต่อ  กศจ. กาญจนบุรี เพ่ือให้น าเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจ ารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง ๒ ราย 
ดังกล่าว เป็นอกศจ.กาญจนบุรี ด้านบริหารงานบุคคล แทนต าแหน่งที่ว่างลง            

    

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
              ๑ .  ค าสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๙ /๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓   เมษายน ๒๕๖๐                                 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๙    
              ๒. ค ำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งที่ ๑๐๖๐/
๒๕๖๐  ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (๔) และ (๕) 
              ๓. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๓๓/๗๔๕๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
              ๔. อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องการได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ข้อ ๔ (๔)  (โดยอนุโลม) 
 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ค าสั่งที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๐  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การ
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 100-101) 

บัดนี้  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามค าสั่งดังกล่าว รายที่  (๔) นายโชคชัย ฟักโต และ 
(๕) นายประยูร  สุธาบูรณ์ ซึ่งเป็นอนุกรรมการ อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)  จะต้องพ้นจาก
ราชการเนื่องจาก มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  (รวมระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งอกศจ ๑ ปี ๒ เดือน จะครบวาระ ๒ ปี ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ท าให้ข้าราชการทั้งสองรายดังกล่าวต้องพ้น
จากต าแหน่ง อกศจ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 102-105) 

              ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่  ศธ ๐๒๑๓๓/๗๔๕๐ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรณีที่มีกรรมการ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดว่างลง ด้วยเหตุลาออกจาก
ต าแหน่ง เกษียณอายุราชการ หรือกรณีอ่ืนใด ให้ตรวจสอบ และด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติจะได้รับการแต่งตั้ง
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เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด แล้วเสนอชื่อ
ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 106-108) 

              การสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการ
ทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ” 
อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล) ให้เป็นไปตามค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ “ข้อ ๙ ให้กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม
ข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ” ทั้งนี้ให้พิจารณาให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่ก าหนด 

               กรณีนายโชคชัย ฟักโต อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล (มาจากผู้แทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.) 
และ นายประยูร   สุธาบูรณ์ อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล (มาจากผู้แทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสพม.) ซึ่งเป็น
อนุกรรมการในอกศจ.กาญจนบุรี จะต้องด าเนินการสรรหาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด     
ว่างลง             
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นควรเสนอชื่อบุคคล จ านวน ๒ ราย คือ นายวิวรรธน์ วรรณศิริ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  และนายสรศักดิ์  
ไสยหุต ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สังกัดสพม.๘  เสนอต่อกศจ. กาญจนบุรี เพ่ือให้น าเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว เป็นอกศจ.
กาญจนบุรี  ด้านบริหารงานบุคคล แทนต าแหน่งที่ว่างลง            
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะ อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ ดังนี้ 

               ๑. ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการทั้ง ๒ ราย คือ นายโชคชัย ฟักโต และ        
นายประยูร  สุธาบูรณ์ พ้นจากต าแหน่งอกศจ. กรณีเกษียณอายุราชการ  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
              ๒. ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการทั้ง ๒ ราย คือนายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ สังกัด สพฐ. และนายสรศักดิ์  ไสยหุต ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม สังกัดสพม.๘  ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นอกศจ.กาญจนบุรี ด้านบริหารงานบุคคล แทนต าแหน่งที่ว่าง
ลงต่อไป 
             ๓.  ขอรายงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค) ทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป           
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เสนอรายชื่อเพ่ือขอแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. นายอดุลย์  พรมแสง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. นายสรศักดิ์  ไสยหุต   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  สพม.๘   
3. นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง      สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
7.1  เรื่อง    โครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล และสรุปผลการด าเนินงานและ     
แนวทางการพัฒนางานในส านักงาน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน  - 1  ตุลาคม 2561  ณ  เพชรไพลิน รีสอร์ท อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 
 
 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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