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9. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
10. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
11. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                  
12. นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

4. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 

5. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
6. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นางชุติกานต์ สามบูศรี (รก) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 
5. นางสาวยุรี เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา   ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวศรัณยย์มล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุม และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอ
ข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที1่1/25๖1  เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 
25๖1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

                 - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง   รับทราบค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
               กรณีแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    
               (อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล)  
 

ตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ค าสั่งที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๐  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น 

เนื่องจาก นายโชคชัย ฟักโต และนายประยูร สุธาบูรณ์ พ้นจากต าแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี   กรณีเกษียณอายุราชการ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการ
ทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึง
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแทน จ านวน 2 ราย  ได้แก่  นายอาดุลย์  พรมแสง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และนายสรศักดิ์  ไสยหุต ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นอนุกรรมการ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1 หน้า 110) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่อง   รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
                ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 

ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มโดยก าหนดให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ 
ดังนี้ 

2.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา                กรรมการ 
2.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา      กรรมการ 

 

3. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้ง ในเวลา 2 ปี โดยผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมจะต้องมีผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยแต่ละครั้ง ดังนี้ 

3.๑ ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
3.๒ ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
3.๓ ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 
3.๔ ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 
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4. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.
ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  พิจารณาอนุมัติและให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารง
ต าแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 

5. ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 หน้า  111-122) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง  รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็น     
               ผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 

ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็น      
ผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอนให้ทราบและ      
ถือปฏิบัติ นั้น 

 

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้

หรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ กศจ. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3 หน้า 123-128  ) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง  รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด  
 

ด้วยศาลปกครองสูงสุด ได้ส่งหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงคดีหมายเลขด าที่อบ.
๑๖๘/255๙ระหว่างนางสาวอภิญญา  เฮงพระพรหมหรือนางอภิญญา  ประกอบผล ผู้ฟ้องคดี ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านดินโส กับพวกรวม ๖ คน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยส่งหมายถึงประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้รับมอบ
อ านาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  ในฐานะคู่กรณีในอุทธรณ์  ด้วยคดีนี้ ศาล
ได้มีค าสั่งก าหนดให้วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดี ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดินโส สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ได้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอกลับเข้ารับราชการ โดยมติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙  
ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่ง พรบ.ระบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุได้ก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในระหว่าง
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประกอบกับพฤติกรรมส่วนตัวและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเคยถูกด าเนินการ
ทางวินัยฯ จึงเห็นว่า  ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นครู และช่วงเวลานั้น สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ มีบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งครูผู้ช่วย จึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลความจ าเป็นใดๆ และไม่เป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ไม่รับผู้ฟอ้งคดีกลับเข้ารับราชการ 

 ศาลปกครองกลาง มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๕๙ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่รับผู้ฟ้อง
คดีกลับเข้ารับราชการ จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง ซึ่งขณะนี้ผู้ฟ้องได้ยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดให้วันที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕61 เป็นวันสุดท้ายในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 หน้า 129-131 ) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  เรื่อง  การหารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
               ทางการศึกษา  
 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม  2561 ได้มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีหนังสือหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถน าโควตาเงินเดือนข้าราชการกลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการใน
สถานศึกษา มาพิจารณาให้กับกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่ มที่ 3 กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน 
สพท.  ได้หรือไม่อย่างไร  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นฐาน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0258/2228 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว  และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดม้ีหนังสือตอบหารือเรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5 หน้า 132 -134 ) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ และให้น าเรื่องนี้ เข้าสู่วาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1  เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
ในจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 

 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ,2,3,4 และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี)   ปีการศึกษา 2562    

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว6616 ลงวันที่ 12พฤศจิกายน 

2562 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ปีการศึกษา 2562  

2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ในการด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
  1) ผู้ว่าราชการจังหวัด       ประธานกรรมการ 
  2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต                 กรรมการ 
  3) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือ 
     ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย    ไม่เกินสามคน   กรรมการ 
  4) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินสี่คน   กรรมการ 
  5) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา           ไม่เกินห้าคน   กรรมการ 
  6) ศึกษาธิการจังหวัด                  กรรมการและเลขานุการ 
  โดยวิธีการได้มาของกรรมการในข้อ 4 และ ข้อ 5 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

        คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 
  1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานกรรมการ 
  2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
              รองประธานกรรมการ 
  3) ผู้แทนผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอรายชื่อ กรรมการ 
  4) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
  5) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2562 แล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6 – 10 หน้า 135  - 147 ) 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พิจารณารายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัดกาญจนบุรี  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
พ้ืนฐานต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 11 หน้า 148 - 149) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เห็นสมควร 
1.  อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ

นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  ของ 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562 
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2562 
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ปีการศึกษา 2562 
1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ปีการศึกษา 2562 
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8                ปีการศึกษา 2562 

2.  อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  จังหวัดกาญจนบุร ี 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 
ดังนี้  

1.  อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ให้ด ารงต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย 

 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 1 ราย 

 

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

53 และมาตรา 59) 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งเป็น  
ผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 การเปลี่ยนต าแหน่งหมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
 การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งครูผู้ช่วย
ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
 การโอน หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารง ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ในส่วนราชการอ่ืน 
 ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยให้นับอายุราชการ
ต่อเนื่อง และต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เรียกตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 มีความประสงค์ขอย้ายเพ่ือด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยได้ยื่นค าขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องในวันรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งจ านวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- นายก าชัย ยุกติชาติ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ 391 รับเงินเดือน 16,920 บาท โรงเรียน
บ้านเกริงกระเวีย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลลูกแก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามผลการ
สอบแข่งขันได้ 
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้รายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยเป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเป็นผู้ที่ไม่มีเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่านายก าชัย ยุกติชาติ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยินยอมให้ย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ 
จงึเห็นสมควรให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนอนุบาลลูกแก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยให้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้นับอายุราชการ
ต่อเนื่อง และต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ 
1. ให้ นายก าชัย ยุกติชาติ ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ไปด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลลูกแก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   โดยให้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้นับอายุราชการต่อเนื่อง และต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งกรณีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบ แข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว โดยใช้มติ           
การประชุมครั้งนี้เห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งต่อไป 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.2 เรื่อง      การก าหนดต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจาก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน 1 
อัตรา 

 

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

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

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

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

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 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. ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7440 ลงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยให้ผู้สมัครเลือกสมัครในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศ
ศ.) ได้เพียงแห่งเดียว หากสมัครหลายแห่งจะถูกตัดสิทธิ์ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเป็น      
ผู้ก าหนดปฏิทินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์นี้ในครั้งแรก และจะแจ้งเพ่ือทราบภายหลังต่อไป (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 12 หน้า 150 -151) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมีหนังสือขอก าหนดต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกฯ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 1 อัตรา คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตากยา     
ตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 13 หน้า152) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ก าหนดไว้ใน “ฉ. การ
ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก”  ดังนี้ 

๑) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาก าหนด
สัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เท่ากันหรือ
ต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ต าแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลงต าแหน่ง
ว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านัก บริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาใช้ต าแหน่งว่างได้ตามความ
เหมาะสม  
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๒) การก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการ รับย้ายหรือที่จะใช้
ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้น าต าแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้อง
เหลือต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เท่ากับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 

๓) กรณีมีต าแหน่งว่างเพียง ๑ ต าแหน่ง ไม่ต้องก าหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ   
อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องค านึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้นหรือไม่ด้วย  

๔) ต าแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง ให้ก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่างตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ด้วย 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด กรณีที่มีต าแหน่งว่างเพียง ๑ ต าแหน่ง ไม่ต้องก าหนดสัดส่วน แต่ให้ อกศจ. 
หรือ กศจ. พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งตั้ง 
ต้องค านึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาท่ีว่างนั้นหรือไม่ด้วย 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งว่างต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนอง

ตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.3   เรื่อง    การขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
กรณีพิเศษ 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตสิ่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู (ขอย้ายกรณีพิเศษ) จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  1  ราย 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  2  ราย 

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพลภาพ 
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  ข้อ (10) การย้ายกรณีพิเศษ 
 10.1 การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่
กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา 
 10.2 การย้ายกรณีพิเศษ  ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อค าร้องได้รับการ 
พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการต าแหน่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้อง
ขอย้ายกรณีพิเศษ ซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขอย้ายกรณีพิเศษได้ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

รายที่ 1  นายวุฒิภัทร  มัธยม  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือน 22,000 บาท เลขที่ต าแหน่ง 
4313 โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอ
ย้ายกรณีพิเศษ (กรณีดูแลคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรง) เนื่องจาก นางมะดอย มัธยม ซึ่งเป็นคู่สมรส ป่วยเป็นโรคปวดเข่าและ
ข้อเท้าทั้งสองข้าง ขาไม่ค่อยมีแรง เดินล าบากเป็นมานาน 2 ปี ต้องพยุงเวลาเดิน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ 
ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดตาก เพ่ือประกอบการพิจารณา และผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย มีความเห็นว่า เห็นควรให้ย้ายได้ 

รายท่ี 2  นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ   ต าแหน่งครู วุฒิ คบ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ รับเงินเดือน 18,270 บาท 
โรงเรียนบ้านบะลังกา ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากดูแลบิดาผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ    
โรคหอบหืด และมารดาไตเสื่อม   

รายที่ 3  นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล  ต าแหน่งครู  วุฒิ ศษ.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รับเงินเดือน 
22,890 บาท โรงเรียนบ้านเสาหงส์ ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากดูแลบิดาป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ 
จากการอุดกลั้น (OSA) ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับ และภาวะต่อมลูกหมากโต  พักอาศัยเพียงล าพัง 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด                

ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น            
ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษตาม
ความจ าเป็น ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1. ส่งค าร้องขอย้าย ราย  นายวุฒิภัทร  มัธยม ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2   
  2. ส่งค าร้องขอย้าย ราย  นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2   
  3. ส่งค าร้องขอย้าย ราย  นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง (ขอย้ายกรณีพิเศษ) จ านวน 3 ราย  ดังนี้  
1. ส่งค าร้องขอย้ายของ นายวุฒิภัทร มัธยม ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
2. ส่งค าร้องขอย้ายของ นายพิสิทธิ์ แก้วพิภพ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านบะลังกา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   
3. ส่งค าร้องขอย้ายของ นางจารุพักตร์ รติวีรภัทรกุล ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.4   เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (ขอย้ายกรณีพิเศษ) ภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ราย  
 

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

ทางการศกึษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย

ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพลภาพ 
  ข้อ (10) การย้ายกรณีพิเศษ 
 10.1 การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่
กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา 
 10.2 การย้ายกรณีพิเศษ  ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อค าร้องได้รับการ 
พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ 

 3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

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

          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ที่ 337/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  และข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ทั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้าย
กรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

- นางนภัสวรรณ  พรหมบุตร  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนขั้น 40,360 บาท เลขที่ต าแหน่ง 2414 
โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ ขอย้ายกรณี
พิเศษ (กรณีดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง) เนื่องจาก นางยุอ่ี โพธิบุตร ซึ่งเป็นมารดาป่วยเป็นโรค ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเส้นเลือดและมีอาการหลงลืมจ าผู้คนไม่ได้ จ าสถานที่ไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด โดยข้าราชการดังกล่าวได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไทรโยค เพ่ือประกอบการพิจารณา และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งประลอม มีความเห็นว่าเห็นควรให้ย้ายได้ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการ ราย
ดังกล่าว ได้ตรวจสอบต าแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน ปรากฏว่ามีต าแหน่งว่างที่สามารถน ามา
พิจารณารับย้ายได้ คือ โรงเรียนบ้านช่องแคบ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด                

ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น            
ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ นางนภัสวรรณ  
พรหมบุตร ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านช่องแคบ เป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็นของตนเองได้  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ
1. ให้ นางนภัสวรรณ  พรหมบุตร ต าแหน่งครู โรงเรียน    บ้านแก่งประลอม ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่

โรงเรียนบ้านช่องแคบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.5 เรื่อง      ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา กรณีขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างเพิ่มเติม 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีการยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ไปด ารง
ต าแหน่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด 
 

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

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

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

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

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที ่ 31 กรกฎาคม 2560  
ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในระหว่างวันที่ 1 - 
15 สิงหาคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ค าร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคมของปีถัดไป 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ก าหนดให้ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาค าร้องขอย้ายประจ าปีไปด ารงต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณ อายุราชการและ
ต าแหน่งว่างจากกรณีอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561    

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ก าหนดไว้ว่า“หากมี
ต าแหน่งว่างภายหลังจากการย้ายทุกครั้งที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา การเสียชีวิตและการพ้นจาก
ต าแหน่งทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน และประกาศทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้าย
ประจ าปีไว้ แต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา
ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษา
ที่ไม่มีต าแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้” 

4.ในการนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความประสงค์ยื่นค าร้อง
ขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด หลังจากที่มีการ พิจารณาค าร้อง
ขอย้ายประจ าปีภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างภายหลังจากการย้ายที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา การเสียชีวิตและการพ้นจากต าแหน่งทุกกรณีจ านวน 4 ราย ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สังกัดเดิม 
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งสังกัด 

สพท./จังหวัด 
1 นายชนะพงษ์  สาระ ผอ.ร.ร.บ้านหนองขอนเทพพนม/สพป.กจ.4 สพป.นครปฐม เขต 1 /จ.นครปฐม 
2 น.ส.กรรณิกา ไผทฉันท ์ ผอ.ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา/สพม. 8 สพม. 2 /จ.กรุงเทพมหานคร 
3 นายวีระชัย บุญอยู่ ผอ.ร.ร.พนมทวนพิทยาคม/สพม. 8 สพม.1 และ สพม.2/จ.กรุงเทพมหานคร 
4 นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ผอ.ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม/สพม. 8 สพม.9 /จ.นครปฐม  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัดประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม เห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.กาญจนบุรี และขอใช้เป็นหลักการ
หากมีการขอส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด ที่เป็นการยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ
1. ให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด จ านวน 4  ราย 
2. ขออนุมัติเป็นหลักการหากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา        

ขอส่งค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด และให้ย้ายได้           
หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นมีต าแหน่งว่างรับย้าย 
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.6 เรื่อง      การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประจ าปี 2561 (เพิ่มเติม) 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 
(เพ่ิมเติม) รวมจ านวน 7 ราย 
 

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

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

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

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

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม ทั้งนี้ กศจ.
กาญจนบุรี ได้พิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี 2561 เรียบร้อยแล้ว 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ก าหนดไว้ว่า “หากมี
ต าแหน่งว่างภายหลังจากการย้ายทุกครั้งที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจาก
ต าแหน่งทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศต าแหน่งว่างทันที ให้ทราบโดยทั่วกัน และประกาศทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้าย  ที่ยื่นค าร้องขอย้าย
ประจ าปีไว้แต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา
ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษา
ที่ไม่มีต าแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้” 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จึงได้ประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) ประจ าปี 2561 เพ่ือรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 122 อัตรา ซึ่งแยกเป็น ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 37 อัตรา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 85 อัตรา ดังต่อไปนี้  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า 153-166) 
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ที ่

 
สพท. 

ต าแหน่งว่างที่ประกาศ (เพ่ิมเติม)  
หมายเหตุ ต าแหน่ง                         

รอง ผอ.สถานศึกษา 
ต าแหน่ง                      

ผอ.สถานศึกษา 
1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 - 19  
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 10 23  
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 17 20  
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 8 23  
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 2 -  

รวม 37 85  
 

4. การนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความประสงค์ยื่นค า
ร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่างประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 ราย สรุปได้ดังนี้ 

 
ที ่

 

สพท. ที่มีผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
มาด ารงต าแหน่ง 

จ านวนผู้ยื่นค าร้องขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
หมายเหตุ ต าแหน่ง                         

รอง ผอ.สถานศึกษา 
ต าแหน่ง                      

ผอ.สถานศึกษา 
1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 - 3  
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 - 4  
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 1 1  
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 - - ไม่มีผู้ย่ืนค าร้องขอย้าย 
5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) - - ไม่มีผู้ย่ืนค าร้องขอย้าย 

รวม 1 8  
รวมท้ังสิ้น  9  ราย 

 
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 

ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 668/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/คุณสมบัติ 
และให้ค่าคะแนนตามเอกสารประกอบการย้ายของผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายให้เป็นไปตามองค์ประกอบ การประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (ตามองค์ประกอบที่ 3 - 8) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

6. คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขัน้พ้ืนฐาน โดยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค า
ร้องขอย้าย จ านวน 9 ราย เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารเล่มลับ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เห็นสมควรพิจารณา
อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 
2561 (เพ่ิมเติม) ตามผลการกลั่นกรองการย้ายของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2561 (อกศจ.ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา) ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีผลการพิจารณาให้ผู้บริหารสถานศึกษาย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สถานศึกษาแห่งใหม่ ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 7 ราย ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล                               ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัดเดิม ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี
โรงเรียน/สังกัด 

หมายเหตุ 

1 นายนิทัศน์ เชียงทอง                     ผอ.ร.ร. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15                            
(บ้านม่วงเฒ่า)                                          
/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี                       
/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ต าแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

2 นางสาวสุจติรา  มีจ ารัส ผอ.ร.ร. โรงเรียนวดัคร้อพนัน                   

/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน                  
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ต าแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

3 นายมะนู  กาญจนพฤกษ ์ ผอ.ร.ร. โรงเรียนวดัหนองลาน                                
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น                  
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ต าแหน่งว่าง 
ตามประกาศ 

4 นายณัฐพล  ยิม้ประเสริฐ ผอ.ร.ร. โรงเรียนวดัเขาตะพั้น                   

/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
โรงเรียนวดัคร้อพนัน                  
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ต าแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

5 นายสมนึก  พงษ์สกุล ผอ.ร.ร. โรงเรียนบ้านหนองไผ่                           
/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

โรงเรียนวดัดอนแสลบ                  
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ต าแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

6 นางสาวดาวไสว ขุนทอง ผอ.ร.ร. โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง                           
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

โรงเรียนบ้านไร้ป้า                           
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ต าแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

7 นายทวีศิลป์ อัยวรรณ                      รอง
ผอ.ร.ร. 

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ                                  
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง                    
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ต าแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 

2561 (เพ่ิมเติม) โดยให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สถานศึกษาแห่งใหม่ ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
7 ราย ตามผลการกลั่นกรองการย้ายของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็น
ประการใด 

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

3. อนุมัติให้น าต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายครั้งนี้ เพ่ือใช้ในการด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ.2561 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.7   เรื่อง    การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                               
ไปด ารงต าแหน่งสังกัดอ่ืน   

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3   ไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดอ่ืน จ านวน 1 
ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 58) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่ง

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

ปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย นางสาวมาริษา  นามศรีต าแหน่งครู อันดับ คศ.1รับเงินเดือนขั้น 19,100 บาท โรงเรียน           
บ้านห้วยเสืออ าเภอทองผาภูมิส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นความประสงค์ขอโอน
ไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
เห็นสมควรให้โอนได้  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรีในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแล้ว มีมติไม่ขัดข้องและ
ยินดีรับโอน นางสาวมาริษา  นามศรี ไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1           
(บ้านเก่าวิทยา)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 15 หน้า 167-169) 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนรายดังกล่าว

ยินยอมให้โอนและได้ตรวจสอบแล้วไม่มีภาระผูกพันและไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัยจึงเห็นสมควรให้ข้าราชการ
ในรายดังกล่าวโอนไปด ารงต าแหน่งที่สังกัดอ่ืนตามความประสงค์ดังนี้ 

 - นางสาวมาริษา  นามศรี    ให้โอนไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา)  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561
          ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอโอน แจ้งไปยังต้นสังกัดที่รับโอนด าเนินการออก
ค าสั่งรับโอน พร้อมกัน ดังรายละเอียดที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

1. ให้ นางสาวมาริษา  นามศรี ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1รับเงินเดือนขั้น 19,100บาท โรงเรียนบ้าน
ห้วยเสืออ าเภอทองผาภูมิส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โอนไปด ารงต าแหน่งครู 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้ออกค าสั่งให้โอนและให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561  และแจ้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.8 เรื่อง     การเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ค าขอ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติเกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่
มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จ านวน 4 อัตรา 

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 4 อัตรา ดังนี้   

ที ่ โรงเรียน 
ต า 

แหน่ง 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 

อัตรา 

เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศศ. ครูตาม จ.18 ความขาด/
เกิน ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 บ้านไร่ คร ู 5188 41,620 2 19 21 2 20 22 1 

2 วัดวังก์วิเวการาม คร ู 1698 18,270 3 47 50 3 48 51 1 

3 บ้านกองม่องทะ คร ู 845 43,800 2 23 25 2 29 31 6 

4 บ้านลิ่นถิ่น คร ู 2762 46,760 2 16 18 1 19 20 2 

2. ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสาย
งานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลง วันที่ 14 มิถุนายน 
2555 

3. เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกิน
เกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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4. คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที ่ ชื่อ

ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง หน่วยงาน
การศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษาท่ี
ก าหนดใหม่ 

ขาด หมาย 

  เลขที ่ อันดับ ขั้น เกณฑ ์  เหตุ 

1 คร ู 5188 บ้านไร่ คศ.2 41,62
0 

บ้านพุม่วง-พุพง -2  

2 คร ู 1698 วัดวังก์วิเวการาม คศ.1 18,27
0 

บ้านนามกุย -2  

3 คร ู 845 บ้านกองม่องทะ คศ.3 43,80
0 

วัดใหม่ดงสัก -2  

4 คร ู 2762 บ้านลิ่นถิ่น คศ.3 46,76
0 

บ้านวังใหญ่ -1  
         

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่แล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด   

จึงเห็นสมควร  อนุมัติเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจาก
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่    
ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 4 อัตรา ตามท่ีเสนอข้างต้น 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู จ านวน 4 อัตรา ไป

ก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.9 เรื่อง      การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย    

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตบิรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 
2,เขต 3,เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 จ านวน 87 อัตรา และ
ขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีในกลุ่ม
วิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 2 อัตรา  รวม 89  อัตรา โดยมีต าแหน่งว่าง ดังนี้ 

 
 
ที ่
 

โรงเรียน อ าเภอ 
ต า 

แหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง/ 
เลข

กรมบัญชีกลาง 

อัน 
ดับ 

ขั้น 
ความ

ต้องการ
วิชาเอก 

อัตราก าลัง (จ านวน) 
ขาด

เกณฑ์ 
พอดี
เกณฑ์ 

เกิน
เกณฑ ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1 บ้านวังสารภ ี
 

เมือง
กาญจนบุร ี

คร ู
 

268 
0005366 

คศ.3 
 

44,560 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-2   

2 
บ้านหนองสามพราน 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครู
ผู้ช่วย 

120 
0005250 

คศ.3 
 

50,290 
 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

-1   

3 บ้านนากาญจน ์
 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครู
ผู้ช่วย 

798 
0004061 

คศ.3 
 

65,910 
 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 0  

4 วัดท่าน้ าตื้น 
 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครู
ผู้ช่วย 

205 
0005171 

คศ.3 
 

60,150 
 

ภาษาไทย 
 

-2   

5 วัดวังขนายทาย ิ
การาม 

ท่าม่วง 
 

คร ู
 

1686 
0004849 

คศ.4 
 

68,000 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-2   

6 วัดท่าตะคร้อ 
 

ท่าม่วง 
 

คร ู
 

1661 
0004365 

คศ.2 
 

50,290 
 

คณิตศาสตร ์
 

-1   

7 บ้านเนินไพร 
 

ด่านมะขาม
เตี้ย 

ครู
ผู้ช่วย 

494 
0005458 

คศ.3 
 

62,100 
 

คณิตศาสตร ์
 

 0  

8 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
 

ด่านมะขาม
เตี้ย 

คร ู
 

802 
0005156 

คศ.2 
 

52,940 
 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 0  

9 ชุมชนบ้าน 
ท่ากระดาน 

ศรีสวสัดิ ์
 

ครู
ผู้ช่วย 

1560 
0005405 

คศ.3 
 

61,110 
 

ภาษาไทย 
 

 0  

10 อนุบาลศรสีวัสดิ ์
 

ศรีสวสัดิ ์
 

ครู
ผู้ช่วย 

4733 
0005522 

คศ.3 
 

51,170 
 

พลศึกษา 
 

 0  

11 บ้านโป่งโก 
 

ด่านมะขาม
เตี้ย 

คร ู
 

505 
0005235 

คศ.1 
 

18,690 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

 0  

12 บ้านน้ าพุ 
 

ศรีสวสัดิ ์
 

คร ู
 

4810 
0005329 

คศ.1 
 

22,000 
 

สังคมศึกษา 
 

 0  

13 วัดจระเข้เผือก 
 

ด่านมะขาม
เตี้ย 

 

คร ู
 

5160 
0005279 

คศ.2 
 

26,980 
 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 0  



24 
 

 
ที ่
 

โรงเรียน อ าเภอ 
ต า 

แหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง/ 
เลข

กรมบัญชีกลาง 

อัน 
ดับ 

ขั้น 
ความ

ต้องการ
วิชาเอก 

อัตราก าลัง (จ านวน) 
ขาด

เกณฑ์ 
พอดี
เกณฑ์ 

เกิน
เกณฑ ์

14 วัดอินทาราม 
"โกวิทอินทราทร" 

ท่าม่วง 
 

ครู
ผู้ช่วย 

1127 
0004633 

คศ.3 
 

65,910 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 0  

15 บ้านช่องสะเดา 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์) 

เมือง
กาญจนบุร ี

 

ครู
ผู้ช่วย 

 

4900 
0004318 

 

คศ.2 
 
 

52,060 
 
 

ภาษาไทย 
 
 

-1   

16 บ้านสามหลัง 
 

ศรีสวสัดิ ์
 

ครู
ผู้ช่วย 

10653 
0005576 

ครู
ผู้ช่วย 

16,920 
 

ประถมศึกษา 
 

 0  

17 
บ้านน้ าพุ ศรีสวสัดิ ์

ครู
ผู้ช่วย 

1634 
0005322 

คศ.1 
24,290 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 0  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

18 วัดดอนเจดยี ์
 

พนมทวน 
 

ครู
ผู้ช่วย 

3748 
0006286 

คศ.3 
 

49,420 
 

คอมพิวเตอร ์
 

-2 
 

  

19 วัดดอนชะเอม 
 

ท่ามะกา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

2081 
0005938 

คศ.3 
 

58,390 
เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
-2 
 

  

20 วัดหนองพลับ 
 

ท่ามะกา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

2516 
0006001 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาไทย 
 

-3 
 

  

21 วัดกระตา่ยเต้น 
 

ท่ามะกา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

2731 
0005626 

คศ.3 
 

53,080 
 

คณิตศาสตร ์
 

-4 
 

  

22 บ้านทุ่งประทุน 
 

ท่ามะกา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

1978 
0005930 

คศ.3 
 

51,170 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-4 
 

  

23 บ้านดอนรัก 
 

ท่ามะกา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

2723 
0006139 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาไทย 
 

-3 
 

  

24 บ้านห้วยยาง 
 

ห้วยกระเจา 
ครู

ผู้ช่วย 
4092 

0006576 
คศ.3 

 
58,390 

 
ภาษาอังกฤษ 

 
-3 
 

  

25 บ้านวังไผ ่
 

ห้วยกระเจา 
ครู

ผู้ช่วย 
3169 

0006681 
คศ.2 

 
41,620 

 
ภาษาไทย 

 
-3 
 

  

26 วัดหนองพันท้าว 
(พรประชาวิทยาคาร) 

ท่ามะกา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

2196 
0005856 

คศ.3 
 

58,390 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-2 
 

  

27 วัดสนามแย ้
 

ท่ามะกา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

3917 
0006459 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

-1 
 

  

28 บ้านเขากรวด 
 

ห้วยกระเจา 
 

ครู
ผู้ช่วย 

3240 
0006666 

คศ.3 
 

58,390 
 

พลศึกษา 
 

-2 
 

  

29 บ้านสระลุมพุก 
 

พนมทวน 
 

ครู
ผู้ช่วย 

3799 
0006316 

ครู
ผู้ช่วย 

17,910 
 

ภาษาอังกฤษ -1 
  

30 วัดเขาสะพายแร้ง 
 

ท่ามะกา คร ู
2404 

0005886 
คศ.1 52,940 ภาษาไทย -2 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

31 อนุบาลไทรโยค 
 

ไทรโยค 
 

ครู
ผู้ช่วย 

2840 
0007537 

คศ.3 
 

53,080 
 

สังคมศึกษา 
 

 
0  

32 บ้านเขาพัง 
 

ไทรโยค 
 

คร ู
 

2877 
0007308 

คศ.2 
 

41,620 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

 
0  
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ที ่
 

โรงเรียน อ าเภอ 
ต า 

แหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง/ 
เลข

กรมบัญชีกลาง 

อัน 
ดับ 

ขั้น 
ความ

ต้องการ
วิชาเอก 

อัตราก าลัง (จ านวน) 
ขาด

เกณฑ์ 
พอดี
เกณฑ์ 

เกิน
เกณฑ ์

33 สามัคคีธรรมานุสรณ ์
 

ไทรโยค 
 

ครู
ผู้ช่วย 

2940 
0007382 

คศ.3 
 

52,940 
 

ภาษาไทย 
 

 
0  

34 บ้านอูล่อง 
 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู
 

9628 
0006822 

คศ.1 
 

22,000 
 

คณิตศาสตร ์
 

-2 
 

  

35 บ้านอูล่อง 
 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู
 

9628 
0006822 

คศ.1 
 

22,000 
 

คณิตศาสตร ์
 

-2 
 

  

36 บ้านทุ่งเสือโทน 
 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู
 

1893 
0007134 

คศ.2 
 

41,620 
 

ภาษาไทย 
 

 
0  

37 บ้านทุ่งเสือโทน 
 

ทองผาภูม ิ
 

คร ู
 

2789 
0007141 

คศ.3 
 

63,810 
 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 
0  

38 บ้านทุ่งเสือโทน 
 

ทองผาภูม ิ
 

ครู
ผู้ช่วย 

2446 
0007133 

คศ.4 
 

56,450 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 
0  

39 บ้านนามกุย 
 

ทองผาภูม ิ
 

ครู
ผู้ช่วย 

2709 
0007838 

คศ.1 
 

22,890 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-2 
 

  

40 บ้านห้วยเสือ 
 

ทองผาภูม ิ
 

ครู
ผู้ช่วย 

4857 
0007649 

คศ.3 
 

39,370 
 

ภาษาไทย 
 

 
0  

41 บ้านห้วยเขย่ง 
 

ทองผาภูม ิ
 

ครู
ผู้ช่วย 

644 
0007021 

ครู
ผู้ช่วย 

16,920 
 

คณิตศาสตร ์
 

 
0  

42 บ้านท่ามะเดื่อ 
 

ทองผาภูม ิ
 

ครู
ผู้ช่วย 

1986 
0007039 

คศ.1 
 

24,290 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 
0  

43 บ้านยางขาว 
 

สังขละบรุ ี
 

ครู
ผู้ช่วย 

4897 
0007849 

คศ.3 
 

50,290 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

 0  

44 บ้านท่าดินแดง 
 

สังขละบรุ ี
 

ครู
ผู้ช่วย 

2376 
0017344 

คศ.2 
 

41,620 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

-1 
 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

45 บ้านสามยอด 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3439 
0008231 

คศ.2 
 

41,620 
 

ภาษาไทย -2 
 

  

46 บ้านสามยอด 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3083 
0008146 

คศ.3 
 

55,720 
 

คณิตศาสตร ์ -2 
 

  

47 บ้านสามยอด 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3374 
0008153 

คศ.3 
 

56,610 
 

นาฏศิลป ์ -2 
 

  

48 บ้านพุพรหม 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3111 
0007994 

คศ.3 
 

55,720 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-1 
 

  

49 บ้านล าอีซ ู
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3364 
0008195 

คศ.3 
 

58,390 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

0  

50 บ้านหนองแกใน 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

4330 
0008389 

คศ.1 
 

22,450 
 

การศึกษา
ปฐมวัย  

0  

51 วัดทุ่งมะสัง 
(มิตรภาพท่ี 9) 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

4074 
0008485 

คศ.3 
 

58,390 
 

ประถมศึกษา 
 

0  

52 วัดทุ่งมะสัง 
(มิตรภาพท่ี 9) 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3172 
0007964 

คศ.3 
 

52,940 
 

คณิตศาสตร ์
 

 0  



26 
 

 
ที ่
 

โรงเรียน อ าเภอ 
ต า 

แหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง/ 
เลข

กรมบัญชีกลาง 

อัน 
ดับ 

ขั้น 
ความ

ต้องการ
วิชาเอก 

อัตราก าลัง (จ านวน) 
ขาด

เกณฑ์ 
พอดี
เกณฑ์ 

เกิน
เกณฑ ์

53 บ้านเสาหงส ์
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3309 
0008013 

คศ.1 
 

20,320 
 

ภาษาไทย 
 

0  

54 บ้านหนองเตียน 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

4310 
0008377 

คศ.3 
 

46,760 
 

ภาษาอังกฤษ -1 
 

  

55 อนุบาลบ่อพลอย 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3146 
0008039 

คศ.3 
 

51,170 
 

ศิลปศึกษา  0  

56 อนุบาลบ่อพลอย 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3149 
0008045 

คศ.3 
 

52,940 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

 0  

57 บ้านหนองรี 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

3287 
0008161 

คศ.3 
 

53,080 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-1 
 

  

58 บ้านพยอมงาม 
 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

3647 
0011078 

คศ.3 
 

55,720 
 

ภาษาอังกฤษ 
  

0  

59 บ้านหนองขอนเทพ
พนม 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

3445 
0008863 

คศ.3 
 

55,720 
 

สังคมศึกษา 
 

0  

60 วัดหนองไม้เอื้อย 
 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

4373 
0008421 

คศ.2 
 

41,620 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

-1 
 

  

61 ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

2708 
0008780 

คศ.1 
 

22,000 
 

ประถมศึกษา 
 

-5 
 

  

62 ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

5212 
0008811 

คศ.2 
 

41,620 
 

คอมพิวเตอร ์
 

-5 
 

  

63 ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

814 
0008775 

คศ.4 
 

61,110 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

-5 
 

  

64 เสรี-สมใจ 
 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

3437 
0008229 

คศ.1 
 

20,140 
 

การศึกษา
ปฐมวัย  

0  

65 เสรี-สมใจ 
 

หนองปรือ 
 

คร ู
 

2795 
0008932 

คศ.3 
 

52,060 
 

คอมพิวเตอร ์
 

0  

66 บ้านพรหมณ ี
 

เลาขวัญ 
 

คร ู
 

4342 
0008408 

คศ.2 
 

27,500 
 

การศึกษา
ปฐมวัย  

0  

67 บ้านหนองขอน 
 

เลาขวัญ 
 

คร ู
 

3505 
0008921 

คศ.1 
 

20,320 
 

ประถมศึกษา 
 

0  

68 บ้านพุบอน 
 

เลาขวัญ 
 

คร ู
 

4267 
0008357 

คศ.3 
 

39,370 
 

ภาษาไทย 
 

0  

69 บ้านหนองกะหนาก 
 

เลาขวัญ 
 

คร ู
 

5119 
0008658 

คศ.3 
 

56,610 
 

การศึกษา
ปฐมวัย 

-1 
 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
70 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 

 
เมือง

กาญจนบุร ี
คร ู
 

32726 
0336881 

คศ.2 
 

38,470 
 

ภาษาจีน 
 

-2   

71 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 

เลาขวัญ 
 

คร ู
 

9195 
0337868 

คศ.3 
 

58,390 
 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 0  

72 ห้วยกระเจาพิทยาคม 
 

ห้วย
กระเจา 

 

ครู
ผู้ช่วย 

33368 
0337011 

คศ.3 
 

58,390 
 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 0  



27 
 

 
ที ่
 

โรงเรียน อ าเภอ 
ต า 

แหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง/ 
เลข

กรมบัญชีกลาง 

อัน 
ดับ 

ขั้น 
ความ

ต้องการ
วิชาเอก 

อัตราก าลัง (จ านวน) 
ขาด

เกณฑ์ 
พอดี
เกณฑ์ 

เกิน
เกณฑ ์

73 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครู
ผู้ช่วย 

33089 
0337424 

คศ.3 
 

56,610 
 

สังคมศึกษา 
 

-2 
  

 

74 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 

เลาขวัญ 
 

คร ู
 

32810 
0337874 

คศ.3 
 

58,390 
 

สังคมศึกษา 
  

0 
 

 

75 ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 

ด่าน
มะขามเตี้ย 

คร ู
 

117344 
0338016 

คศ.3 
 

58,390 
 

สังคมศึกษา 
 

 0 
 

 

76 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
 

เมือง
กาญจนบุร ี

ครู
ผู้ช่วย 

105528 
0337510 

คศ.3 
 

53,950 
 

คณิตศาสตร ์
 

-2 
  

 

77 พังตรุราษฎร์รังสรรค ์
 

ท่าม่วง 
 

ครู
ผู้ช่วย 

33390 
0337305 

คศ.3 
 

54,820 
 

คณิตศาสตร ์
  

0 
 

 

78 หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บ ารุง 

ท่าม่วง 
 

ครู
ผู้ช่วย 

104394 
0337388 

คศ.3 
 

58,390 
 

สังคมศึกษา 
  

0 
 

 

79 ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 

ไทรโยค 
 

ครู
ผู้ช่วย 

127257 
0337564 

คศ.3 
 

58,390 
 

เกษตรกรรม 
  

0 
 

 

80 หนองรีประชานิมติ 
 

บ่อพลอย 
 

คร ู
 

103863 
0337775 

คศ.3 
 

58,390 
 

เกษตรกรรม 
  

0 
 

 

81 อุดมสิทธิศึกษา 
 

สังขละบรุ ี
 

คร ู
 

31803 
0337949 

คศ.2 
 

33,260 
 

คหกรรม
ศาสตร ์  

0 
 

 

82 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 

เลาขวัญ 
 

ครู
ผู้ช่วย 

33539 
0338239 

คศ.3 
 

58,390 
 

คหกรรม
ศาสตร ์  

0 
 

 

83 พนมทวนชนูปถัมภ์ 
 

พนมทวน 
 

คร ู
 

79214 
0337828 

คศ.2 
 

25,440 
 

คหกรรม
ศาสตร ์  

0 
 

 

84 ห้วยกระเจาพิทยาคม 
 

ห้วย
กระเจา 

คร ู
 

2524 
0338132 

คศ.3 
 

58,390 
 

คหกรรม
ศาสตร ์  

0 
 

 

85 ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 

ไทรโยค 
 

คร ู
 

098ส) 
0337673 

ครู
ผู้ช่วย 

16,190 
 

ศิลปศึกษา 
 

 0  

86 อุดมสิทธิศึกษา 
 

สังขละบรุ ี
 

คร ู
 

31747 
0335761 

คศ.2 
 

41,620 
 

ศิลปศึกษา 
 

 0  

87 ไทรโยคน้อยวิทยา 
 

ไทรโยค 
 

ครู
ผู้ช่วย 

54 
0294198 

คศ.3 
 

48,540 
 

ศิลปศึกษา 
 

 0  

 

ต าแหน่งว่างที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จ านวน 2 อัตรา 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
ต า 

แหน่ง 

เลขที่ต าแหน่ง/ 
เลข

กรมบัญชีกลาง 
อันดับ ขั้น 

ความ
ต้องการ
วิชาเอก 

อัตราก าลัง (จ านวน) 
ขาด

เกณฑ ์
พอดี
เกณฑ ์

เกิน
เกณฑ ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 บ้านบ้องตี้ 

 
ไทรโยค 

 
ครู

ผู้ช่วย 
3760 

0007391 
คศ.2 

 
41,620 

 
ดนตรสีากล 

 
-1 
  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
1 หนองตากยาตั้งวิริยะ

ราษฎร์บ ารุง 
ท่าม่วง 

 
คร ู
 

1181 
0337318 

คศ.3 
 

58,390 
 

ดนตรสีากล 
  

0 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(มาตรา 45 , 46 ,53 และมาตรา 56)   
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548เรื่อง การปรับปรุงการ

ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2555  

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

10. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี                 
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6กันยายน 2561 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส ารวจความต้องการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่มีต าแหน่ง
ว่างสายงานการสอนที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากได้รับจัดสรรคืนอัตราว่างในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การย้ายครู
สายผู้สอนกรณีพิเศษ การเกลี่ยอัตราก าลังจากโรงเรียนที่ยุบเลิกการเกลี่ยอัตราก าลังจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปให้
โรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และต าแหน่งว่างจากอัตราที่บรรจุผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สละสิทธิ์การ
บรรจุ ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวใช้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561โดยมีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จ านวน21กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอกจ านวน 746 คน ดังนี้ 

ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก บัญชีคงเหลือ(ราย) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

ภาษาพมา่   หมดบัญช ี
ภาษาฝรั่งเศส   1 
ภาษาญี่ปุ่น   5 
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ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก บัญชีคงเหลือ(ราย) 
 ภาษาจีน   9 

ดนตรีศึกษา   หมดบัญช ี
ดนตรไีทย   หมดบัญช ี
ดนตรสีากล   หมดบัญช ี
คณิตศาสตร์   84 
ภาษาไทย   93 
ภาษาอังกฤษ   80 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  114 
ฟิสิกส ์ 13 
ชีววิทยา 5 
สังคมศึกษา 72 
พลศึกษา 55 
ศิลปศึกษา 10 
นาฏศิลป ์ 2 
คอมพิวเตอร ์ 76 
เกษตรศาสตร ์ 1 
คหกรรมศาสตร ์ 3 
ประถมศึกษา 7 
การศึกษาปฐมวัย 52 
แนะแนว 2 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 55 
บรรณารักษ์ 7 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2563 
รวมทั้งสิ้น 746 

 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 14กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และใช้อัตราว่างในการบรรจุ
และแต่งตั้งฯ ครั้งนี้ จ านวน 87อัตรา และอยู่ระหว่างประสานขอใช้บัญชี กศจ.อ่ืน จ านวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 89 อัตรา 
ดังนี้ 
 

ที ่ สังกัด จ านวนอัตราว่าง 
ใช้ในการบรรจุ 

หมายเหตุ 

1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 17  
2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 13  
3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 15 ขอใช้บัญชีอื่น 1ต าแหน่ง 
4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 25  
5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 19 ขอใช้บัญชีอื่น 1ต าแหน่ง 

รวมทั้งสิ้น 89  
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3. โรงเรียนมีต าแหน่งว่างที่ต้องการกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 89 อัตรา ตาม
ความส าคัญ และความจ าเป็นของโรงเรียน โดยมีจ านวนผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 14 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก (ข้อมูล ณ วันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561) จ านวน 87 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จ านวนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขัน

ได้ 

บัญชี
คงเหลือ 

จ านวนต าแหน่งว่างที่ใช้ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ 
(รอบสาม) 

คงเหลือ ล าดับที่
เรียก

บรรจุใน
ครั้งนี ้

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 8 รวม 

1 ภาษาพม่า   1 - - - - - - - - หมดบัญช ี
2 ภาษาฝรั่งเศส   2 1 - - - - - - 1 - 
3 ภาษาญี่ปุ่น   6 5 - - - - - - 5 - 
4 ภาษาจีน   18 9 - - - - 1 1 8 10 
5 ดนตรีศึกษา   1 - - - - - - - - หมดบัญช ี
6 ดนตรไีทย   5 - - - - - - - - หมดบัญช ี
7 ดนตรสีากล   7 - - - 1 - 1 2 ขาด 2 หมดบัญช ี
8 คณิตศาสตร์   121 84 2 1 3 2 2 10 74 38 - 47 
9 ภาษาไทย   161 93 3 4 3 3 - 13 80 69 – 81 

10 ภาษาอังกฤษ   128 80 1 3 3 6 - 13 67 49 – 61 
11 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป  
126 114 5 - 1 - 2 8 106 13 - 20 

12 ฟิสิกส ์ 15 13 - - - - - - 13 - 
13 ชีววิทยา 7 5 - - - - - - 5 - 
14 สังคมศึกษา 85 72 1 - 1 1 4 7 65 14 – 20 
15 พลศึกษา 68 55 1 1 - - - 2 53 14 - 15 
16 ศิลปศึกษา 16 10 - - - 1 3 4 6 7 – 10 
17 นาฏศิลป ์ 6 2 - - - 1 - 1 1 5 
18 คอมพิวเตอร ์ 86 76 - 1 - 2 - 3 73 11 – 13 
19 เกษตรศาสตร ์ 3 1 - - - - 2 2 ขาด 1 3 
20 คหกรรมศาสตร ์ 5 3 - - - - 4 4 ขาด 1 3 – 5 
21 ประถมศึกษา 15 7 1 - - 3 - 4 3 9 - 12 
22 การศึกษาปฐมวัย 90 52 3 3 3 5 - 14 38 39 - 52 
23 แนะแนว 7 2 - - - - - - 2 - 
24 เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
56 55 - - - - - 1 54 2 

25 บรรณารักษ์ 11 7 - - - - - - 7 - 
รวม 1,046 746 17 13 15 24 19 89 661 85 

 

4. กรณีต าแหน่งว่างที่ไม่มีบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือกรณีที่เรียก
ผู้สอบแข่งขันได้ฯ จนหมดบัญชี ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ
มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 1 ต าแหน่ง และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 1 อัตรา 
รวม 2 อัตรา คือ กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 2 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าต าแหน่งว่าง   จ านวน 89อัตรา 

เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่สถานศึกษาต้องการจ านวน 87 อัตราตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 2 
อัตรา จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  และของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ให้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการจากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่ วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่6 กันยายนพ.ศ.2561 เพ่ือน าไปบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันที่ 14  ธันวาคม 2561 

2. ให้น าต าแหน่งว่าง จ านวน 89  อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 

3. ให้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในล าดับถัดไป หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งขอสละ
สิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนด 

4. ให้ปรับปรุงต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหนังสือส านักงาน     
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 

5. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

6. ขออนุมัติในหลักการ  กรณีกลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 2 อัตรา ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างและไม่มีบัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้บัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้  หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใดไม่อนุญาตให้ใช้บัญชี                  
ผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว ให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10 เรื่อง    การให้รายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
อ่ืน  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน  น ารายชื่อ     

ผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ,นครปฐม ,ล าพูน ,อุทัยธานี ,ปราจีนบุรี ,ปัตตานี และยะลา เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ ช่วย รวมทั้งสิ้น 41 อัตรา 
ดังนี้ 

 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จ านวน 5 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน 1 อัตรา 

- กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย จ านวน 1 อัตรา 
- กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน 2 อัตรา 
- กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา 

  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 2 อัตรา 

- กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน 1 อัตรา 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
  4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จ านวน 1 อัตรา 
  5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 28 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน 1 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จ านวน 2 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 15 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จ านวน 2 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 5 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 1 อัตรา 
            6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา 
  7. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน หลักสูตร 
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วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน เกณฑ์ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชี               ผู้
สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม  2561เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560   
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน 
ประสงค์ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
,นครปฐม ,ล าพูน ,อุทัยธานี ,ปราจีนบุรี ,ปัตตานี และยะลา ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก ผู้สอบแข่งขันได้ 
จ านวน (ราย) 

เหลือขึ้นบัญชี 
จ านวน (ราย) 

จ านวนที่ขอใช้บัญชี 
จ านวน (ต าแหน่ง) 

ถ้าให้ใช้บัญชี 
จะเหลือ (ราย) 1 นาฏศิลป์ 6 1 2 - 

2 ดนตรีไทย 5 - 1 - 
3 ฟิสิกส์ 15 13 3 10 
4 ภาษาญี่ปุ่น 6 5 1 4 
5 ดนตรีสากล 7 - 3 - 
6 พลศึกษา 68 53 1 52 
7

 
7 

เกษตรศาสตร์ 1 - 2 - 
8 บรรณารักษ์ 11 7 3 4 
9 การศึกษาปฐมวัย 90 38 15 23 

10 ประถมศึกษา 15 3 2 1 
11 ภาษาไทย 161 80 5 75 
12 ภาษาอังกฤษ 128 67 1 66 

รวม 513 267 41 233 
 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน  ประสงค์ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
จ านวน 41 อัตรา   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  จ านวน 33 อัตรา ดังนี้ 

2.๑ กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์                          จ านวน 3 อัตรา  
2.๒ กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น                    จ านวน 3 อัตรา  
2.๓ กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา                      จ านวน 1 อัตรา  
2.๔ กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์                   จ านวน 3 อัตรา  
2.๕ กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย             จ านวน 15 อัตรา  
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2.๖ กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา                  จ านวน 2 อัตรา  
2.๗ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย                      จ านวน 5 อัตรา  
2.๘ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ                  จ านวน 1 อัตรา  
ส าหรับกลุ่มวิชาเอกดนตรีไทยดนตรีสากล และเกษตรศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาเอกที่หมดบัญชีแล้ว                        

ส่วนกลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์มีไม่เพียงพอต่อการบรรจุและแต่งตั้งภายในจังหวัดกาญจนบุรี จึงไม่สามารถที่จะให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีใช้บัญชีดังกล่าวได้  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศศคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 แล้ว เห็นว่า  กลุ่มวิชา ฟิสิกส์ ,ภาษาญี่ปุ่น , พลศึกษา ,
บรรณารักษ์  ,ปฐมวัย ,ประถมศึกษา , ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีจ านวนผู้สอบแข่งขันได้เพียงพอต่อการให้น า
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

เห็นควรอนุม้ติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน น ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี     
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 33 อัตรา ดังนี้ 
  

ที ่ โรงเรียน สังกัด ต าแหน่งเลขที ่ กลุ่มวชิาเอก จ านวนอัตรา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
1 ท่ามะขามวิทยา สพม.8 107720 ฟิสิกส ์ 1 
2 ประสาทรัฐประชากิจ สพม.8 114603 ฟิสิกส ์ 1 
3 ราชโบริกานุเคราะห ์ สพม.8 31675 ภาษาญี่ปุ่น 1 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1 พระปฐมวิทยาลัย สพม.9 31672 พลศึกษา 1 
2 พระปฐมวิทยาลัย สพม.9 14401 ฟิสิกส ์ 1 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
1 หนองฉางวิทยาคม สพม.42 61320 บรรณารักษ์ 1 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุร ี
1 อนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2169 บรรณารักษ์ 1 
2 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2099 บรรณารักษ์ 1 
3 บ้านโป่งไผ ่ สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2166 การศึกษาปฐมวัย 1 
4 บ้านประพาส สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2590 การศึกษาปฐมวัย 1 
5 บ้านปรือวายใหญ ่ สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2788 การศึกษาปฐมวัย 1 
6 วัดทุ่งสบก สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2396 การศึกษาปฐมวัย 1 
7 ชุมชนวัดบางแตน สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2069 การศึกษาปฐมวัย 1 
8 วัดไผ่แถวอนุสรณ ์ สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 1951 การศึกษาปฐมวัย 1 
9 บ้านคลองสิบสอง สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 1652 การศึกษาปฐมวัย 1 

10 บ้านวังดินสอ สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1718 การศึกษาปฐมวัย 1 
11 วัดโคกป่าแพง สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 571 การศึกษาปฐมวัย 1 
12 วัดศรีสวสัดิ ์ สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 898 การศึกษาปฐมวัย 1 
13 บ้านคลองระก า สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 776 การศึกษาปฐมวัย 1 
14 บ้านโคกหอม สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1358 การศึกษาปฐมวัย 1 
15 บ้านกระเดียง สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1584 การศึกษาปฐมวัย 1 
16 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1597 การศึกษาปฐมวัย 1 
17 บ้านขุนศร ี สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 9307 การศึกษาปฐมวัย 1 
18 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2416 ประถมศึกษา 1 
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ที ่ โรงเรียน สังกัด ต าแหน่งเลขที ่ กลุ่มวชิาเอก จ านวนอัตรา 

19 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 2231 ประถมศึกษา 1 
20 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 296 ภาษาไทย 1 
21 บ้านทุ่งแฝก สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1129 ภาษาไทย 1 
22 บ้านหนองประดู ่ สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 908 ภาษาไทย 1 
23 บ้านเขากระแต สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1439 ภาษาไทย 1 
24 บ้านคลองระก า สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1446 ภาษาไทย 1 
25 บ้านไทยเจริญ สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 1262 ภาษาอังกฤษ 1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
26 เดชะปัตตนยานุกูล สพมเขต 15 20647 ภาษาญี่ปุ่น 1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
27 คณะราษฎร์บ ารุง สพม.เขต 15 4420 ภาษาญี่ปุ่น 1 

รวม 33  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ
1. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่ืน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามรายละเอียดข้างต้น   

2. ขออนุมัติในหลักการ  หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนมีต าแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการให้รายชื่อ      
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
ต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.11 เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 112 อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน  45  อัตรา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน  22  อัตรา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน  20  อัตรา 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน  24  อัตรา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน    1  อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 

53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้
บังคับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
(3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา 38 ข. (5) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญ 
ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งการบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) มีอัตราว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา ทั้งสิ้น 141 อัตรา โดยแยกสถานศึกษา
ที่มีต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามจ านวนนักเรียน ดังนี้ 

 

สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา  

 

รวม จ านวนนักเรียน
ตั้งแต่ 40 คนลงมา 

จ านวนนักเรียน 
ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป 

1. สพป.กาญจนบุรี  เขต 1 2 43 45 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - 23 23 
3. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2 18 20 
4. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1 22 23 
5. สพม.  เขต 8 - 1 1 

รวม 5 107 112 
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หมายเหตุ  ตามตารางจ านวนต าแหน่งว่างดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากน าต าแหน่งไปใช้ในการรับย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบกับบางสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียนและสถานศึกษาบางโรงอาจจะมี
การยุบเลิกสถานศึกษา 

2. การด าเนินการคัดเลือกครั้งแรก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นผู้ก าหนด
ปฏิทินในการด าเนินการคัดเลือก โดยจะด าเนินการพร้อมกันทุกจังหวัด ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 

2. รับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 3 – วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 

4. สอบข้อเขียน ภาค ก 
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 

5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก 

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค 

ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 

6. ประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที ่
    1. ประเมินประวัติและประสบการณ์ 
    2. ประเมินผลงาน 
    3. ประเมินศักยภาพ 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มกราคม – 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

7. ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและ
สัมภาษณ์ 

 
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 

8. ประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ภายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

9. พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ตามวันที่ สพฐ. ก าหนด 

10 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามวันที่ สพฐ. ก าหนด 

11. ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผล 1 ปี 

 
3. ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม
และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2561 
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4. ให้ผู้สมัครเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือกในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นหาก
ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด 

5. ก าหนดให้ กศจ. ด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 ด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ และความสามารถในการ

บริหารงานในหน้าที่ ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

5.2 ก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.3 ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.4 ก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รบัการคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี 

6. หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ภาค แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

ในการบริหารงานในหน้าที่และการน าไปใช้เป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริหารงานในหน้าที่ 

ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
1. การประเมินประวัติและประสบการณ์ (50 คะแนน) 

   2. การประเมินผลงาน (50 คะแนน) 
   3. การประเมินศักยภาพ (50 คะแนน) 

 ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมิน  
(กศจ.เป็นผู้ก าหนด) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและสัมภาษณ์ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนน

การประเมิน และวิธีการประเมิน 
8. เกณฑ์การตัดสิน 

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค 

8.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหก
สิบ และได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคั ดเลือก
เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน 
ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้ที่อาวุโสกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดล าดับอาวุโสในราชการ 
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

9. การด าเนินการคัดเลือก กศจ.อาจแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมหรืออาจมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   10.1 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชีและให้มา

รายงานตัวเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครเพ่ือเลือกสถานศึกษา  ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง กรณีผู้
ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด หรือมารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่
จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้
ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 

10.2 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว โดยเรียกตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชี
และให้มารายงานตัวเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างเพ่ือเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกราย
ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หรือมารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
เฉพาะราย 

10.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ในล าดับที่ดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ก่อน และหากผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ 

10.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว และยังไม่
ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะเรียกข้ามล าดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งในล าดับถัดไป โดยจะคงการขึ้นบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนา
นั้นไว้ในล าดับเดิมเพ่ือรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีต าแหน่งว่างครั้งต่อไป ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ก่อน
วันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 

10.5 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่อาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพราะมีเหตุ
สุดวิสัย ถ้าผู้นั้นมีค าขอพร้อมชี้แจงเหตุผลอันเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบก าหนดที่ให้มารายงานตัว
และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิก จะต้องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีพิจารณา เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีเหตุผลและเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ก็อาจให้คงการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในล าดับเดิม และให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
ล าดับแรกเม่ือมีต าแหน่งว่าง 

10.6 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งแล้วตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้ที่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิในการบรรจุ
และแต่งตั้ง และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น 

10.7 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามที่ก าหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรกไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
เมื่อครบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ 2 แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 
ครั้งผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หากผล
การประเมินรวมทั้ง 2 ครั้งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะด าเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นประการใด
แล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

11. การด าเนินการคัดเลือกจะด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
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ด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อาจพิจารณาแก้ไข
หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เห็นสมควรน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 112 อัตรา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

2. หลักสูตรและแนวทางการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค 
และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 16 หน้า  170- 197) และบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่  (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 17 หน้า 198) 

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการจัดท าและลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีดังนี้ 

 3.1 จัดท าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
3.2 จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก 
3.3 จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
3.4 จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และสอบ

สัมภาษณ์ภาค ค โดยให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.5 จัดท าประกาศผลการคัดเลือก 
3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ทั้งนี้  ข้อ 3.1 – 3.6 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามแทนประธาน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
3.7 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  การ
ด าเนินการสอบคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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3.8 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ตามหลักสูตรการ
สอบคัดเลือกท่ีก าหนด 

3.9 ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และหรือตามแนวปฏิบัติที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

3.10 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันระหว่างผู้รับ
ข้อตกลงและผู้ให้ข้อตกลง รวมทั้งให้มีพยานการลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว 
  4. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งได้รับคัดเลือก เรียงตามล าดับที่ที่ผ่านการคัดเลือกจน
ครบถ้วนตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป 
  5. การก าหนดรหัสจังหวัด/ เลขรหัสสมัครเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละสังกัด/ ล าดับที่ของผู้สมัครใน
แต่ละสังกัด / เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการออกข้อสอบ
ก าหนด 

6. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการสอบคัดเลือก มอบหมายให้คณะกรรมการ
อ านวยการสอบคัดเลือกเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

7. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและ
เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมีผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบขอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ทราบ
โดยทั่วกันก่อนประกาศรับสมัครคัดเลือก 

8. หากมีการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/เพ่ิมเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกและหรือแนว
ทางการด าเนินการสอบคัดเลือกท่ี ก.ค.ศ. และหรือปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีโดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.12 เรื่อง     แก้ไขค าสั่งบรรจุแลแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตแิก้ไขค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ราย นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การก าหนดอัตรา

เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
2. ค าสั่งโรงเรียนวัดตะคร้ าเอน ที่ 269/2559 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สั่ง ณ วันที่ 

6 ธันวาคม 2559 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามค าสั่งโรงเรียนวัดตะคร้ าเอน ที่ 269/2559 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สั่ง ณ วันที่ 6 
ธันวาคม 2559 จ านวน 1 ราย คือราย นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 12 กลุ่มวิชาเอก
ภาษาไทย เลขที่ต าแหน่ง 2364 รับเงินเดือนขั้น 15,050 บาท  ซึ่งเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2559 และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยในการบรรจุและแต่งตั้งนั้น 
นางสาวอรวรรณ   ชัยประเสริฐ ได้แจ้งข้อมูลวุฒิการศึกษาผิด คือ แจ้งวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี จึงได้รับเงินเดือน
ขั้น 15,050 บาท ตามที่ถูกต้อง นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน) หลักสูตร 4 ปี และส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร 1 ปี อนุมัติจบการศึกษาเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งความจริง
แล้วจะต้องได้รับเงินเดือนขั้น 15,800 บาท ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2556 เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) แต่เนื่องจากเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการรับทราบข้อมูลวุฒิทางการศึกษา จึงท าให้ นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ ได้รับเงินเดือนขั้นผิด
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งวันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงปั จจุบัน และปัจจุบันนางสาวอรวรรณ         
ชัยประเสริฐ ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนขั้น 16,950 บาท เลขที่ต าแหน่ง 2364 โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 18 หน้า 199-208) 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและหลักฐานอ่ืนๆ  ของ
นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
และแก้ไขค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแก้ไขค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  ราย นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ   และเห็นสมควรแก้ไขค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติแก้ไขค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และแก้ไขค าสั่งการเลื่อน

เงินเดือน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ราย นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ   
ตามท่ีเสนอ หรือไม่ ประการใด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
   

6.13 เรื่อง   แก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตราก าลังที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติแก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 

ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ลงกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

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

กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7054 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 สั่ ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560                  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4010 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 ได้แจ้งกรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยให้ด าเนินการจัดบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนดใหม่ ตามแนวปฏิบัติการบริหารกรอบอัตราก าลังของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจาณาอนุมัติ
และให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามาตรา 53 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ค าสั่ง
ดังกล่าวมีผลพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2561 มีมติอนุมัติกรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แล้ว 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งแก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 
38 ค.(2) ลงกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7054 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาในภูมิภาค (คปภ.) ได้มีค าสั่งให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงิ นเดือน และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งที่เกลี่ยจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 106 อัตรา กรณีผู้ที่ได้รับการเกลี่ยอัตราก าลัง ครั้งที่ 1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 
มิถุนายน 2560 (ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค (คปภ.) ที่ 
107/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) 

4. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิ รูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค (คปภ.)                       
ที่ 107/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ของ นางสาวดรุณี เวี ยงชัย 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) ต าแหน่งเลขที่ อ 19 อัตรา
เงินเดือน 49,730 บาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปตั้งจ่าย ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ค าสั่งก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
บุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38 ค.(2) มีผลบังคับใช้ (วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

5. ให้ด าเนินการแก้ไขการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลัง ตามแนวทางที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมิต้อง       
จัดบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวลงกรอบอัตราก าลังใหม่ แล้วเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พร้อมแจ้งผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  มีค าสั่งแก้ไขการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และจัดส่งส าเนา
ค าสั่งและมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน
ทราบโดยเร็ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารกรอบ

อัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  เห็นควร
ด าเนินการแก้ไขการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยมิต้องจัดบุคลากร ที่มีค าสั่งให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงิน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งที่เกลี่ยจากส่วนราชการต้นสังกัด
เดิมมาตั้งจ่ายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงกรอบอัตราก าลังใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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(แก้ไขค าสั่ง ส านักงานงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 449/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) 

ล  าดบั 
ท ี ่

ชื่อ – สกุล วุฒิ    ก าหนดไว้เดิม ก าหนดใหม่   

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอก ต าแหน่ง/ระดับ ต าแหน่ง
เลขท่ี/ 
เลขท่ี

จ่ายตรง 

เงินเดือน 
(บาท) 

ต าแหน่ง/ระดับ 
ตามกรอบ

อัตราก าลัง* 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง/ระดับ 
ที่แต่งต้ัง 

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ข้อความเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17 น.ส.ดรุณี เวียงชัย 
3-3416-
01167-54-9 

กศ.ม.   
การศกึษา

ผู้ใหญ่ 

นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การพเิศษ 

อ 19 
(0000
334) 

52,70
0 
 

นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การพเิศษ 

อ 17 
 

นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การพเิศษ 

52,700 
 

ผู้อ านวยการ
กลุ่ม    (ไปช่วย
ราชการ 
อยู่ที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
13) 

แก้ไขเป็น กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17 ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

อ 50 
(000036

5) 

18,100 นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ
พิเศษ 

อ 17 
 

นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การพิเศษ 

18,100 
 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

ข้อความเดิม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

41 ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

อ 50 
(000036

5) 

18,100 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

อ 41 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

18,100  

แก้ไขเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

41 ว่างไม่มีเงิน     เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

อ 41 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

  

 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตแิก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.

(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ลงกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามท่ีเสนอ 
หรอืไม่ ประการใด 
  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.14 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน 94  ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 15 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  9 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 30 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 7 ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8               จ านวน 33 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

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

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน  94  ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 15 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ลัดดา 
    ศรีสดใส 

บ้าน
กลอนโด 

๗ ต.ค. 
๕๙ 

68.42 71.05 75.44 77.19 78.94 80.7 86.84 92.98 ๗ ต.ค. 
๖๑ 

2 น.ส.ปานฤดี 
 สวัสดิ์กระจ่าง 

วัดถ้ าองจ ุ ๗ ต.ค. 
๕๙ 

84.19 94.74 96.43 96.43 97.37 97.37 98.22 98.22 ๗ ต.ค. 
๖๑ 

3 นายจเด็จ 
   กองเงิน 

บ้านโป่ง
หวาย 

๗ ต.ค. 
๕๙ 

77.19 83.29 92.95 96.49 78.95 90.43 92.98 93.86 ๗ ต.ค. 
๖๑ 

4 น.ส.นัยนา 
   แสนสุข 

บ้านดง
เสลา 

๗ ต.ค. 
๕๙ 

68.42 71.05 72.80 77.19 83.33 85.96 86.75 93.86 ๗ ต.ค. 
๖๑ 

5 น.ส.พรพรรณ 
  ช านาญกิจ 

วัดล า
ส ารอง 

24 ต.ค. 
59 

75.43 83.33 85.96 86.84 89.47 91.23 93.86 98.24 24 ต.ค. 
61 

6 น.ส.จริาวรรณ 
รัตนโชคธรณี 

บ้านราง
จิก 

24 ต.ค. 
59 

69.30 71.93 77.19 82.46 78.07 84.21 92.11 92.98 24 ต.ค. 
61 

7 นายภัทรกร 
  นิ่มอนงค์ 

วัดม่วงชุม 24 ต.ค. 
59 

69.30 73.68 81.58 85.09 87.72 91.23 93.86 98.24 24 ต.ค. 
61 

8 น.ส.ลดาวัลย ์
 วงศ์คเชนทร์ 

วัดบ้าน
ยาง 

24 ต.ค. 
59 

59.64 66.66 69.29 72.80 83.33 88.59 92.10 96.48 24 ต.ค. 
61 

9 น.ส.ทิพย์ภา
พรรณ 
   เอีย่มละออ 

บ้านแก่ง
หลวง 

24 ต.ค. 
59 

85.96 92.11 92.98 90.35 92.98 94.74 92.98 91.23 24 ต.ค. 
61 

10 น.ส.สุภาวด ี
  กลว้ยหอม 

วัดหนอง
ตะโก 

24 ต.ค. 
59 

66.67 66.67 66.67 66.67 68.42 85.09 96.49 98.24 24 ต.ค. 
61 

11 น.ส.ปภาดา 
   สุขสวัสดิ ์

บ้าน
หนอง
สะแก 

24 ต.ค. 
59 

68.42 78.94 83.33 85.08 86.82 89.47 92.98 96.49 24 ต.ค. 
61 

12 น.ส.ราชาวดี 
   เล้าอรุณ 

วัดยาง
เกาะ 

24 ต.ค. 
59 

71.06 74.56 76.32 79.18 86.05 83.33 90.35 93.86 24 ต.ค. 
61 

13 น.ส.ตรีรัตน์ 
    นะรา 

วัดหนอง
พังตร ุ

24 ต.ค. 
59 

78.07 80.70 85.08 89.48 91.23 92.98 94.74 98.24 24 ต.ค. 
61 

14 น.ส.นุชนาถ 
   ปวุตินันท ์

บ้านจัน
อุย 

24 ต.ค. 
59 

66.70 70.48 74.56 82.63 91.51 96.19 97.96 99.69 24 ต.ค. 
61 

15 น.ส.กาญจนา 
 อาญาเมือง 

บ้าน
หนองไผ่ 

24 ต.ค. 
59 

65.79 70.18 75.44 81.58 73.68 79.82 88.60 96.49 24 ต.ค. 
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 9 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.จิราภรณ์ 
   อันสอาด 

วัดบ้าน
ทวน 

25 
ต.ค.59 

86.37 86.37 88.15 88.15 88.94 90.31 91.51 94.07 25 
ต.ค.61 

2 น.ส.สุรีพร 
   ปานโต 

บ้านโป่ง
กูป 

25 
ต.ค.59 

78.07 85.96 94.06 95.84 96.63 97.61 98.41 99.20 25 
ต.ค.61 

3 น.ส.วัชรา 
 แก้วประชา 

บ้าน
หนอง
จอก 

25 
ต.ค.59 

82.63 92.49 93.47 96.64 94.07 97.61 98.41 99.20 25 
ต.ค.61 

4 น.ส.โสรญา 
   สังข์ซ้อน 

วัดเขา
สะพาย
แร้ง 

25 
ต.ค.59 

69.55 73.08 78.69 81.58 88.29 89.59 94.8 97.41 25 
ต.ค.61 

5 น.ส.ดารุณี 
   เพ็งน้อย 

วัดหนอง
ไม้แก่น 

25 
ต.ค.59 

62.88 65.26 68.63 71.57 86.78 88.56 93.09 94.07 25 
ต.ค.61 

6 น.ส.ปาหนัน 
  ดอนสระ 

วัดใหม่
เจริญผล 

25 
ต.ค.59 

72.81 78.07 80.7 86.84 80.70 85.96 92.1 92.98 25 
ต.ค.61 

7 น.ส.วิไลรัตน์ 
   แสนอ้าย 

บ้านเขา
กรวด 

7 ต.ค.
59 

65.44 77.44 84.96 89.91 89.72 90.51 91.49 93.27 7 ต.ค.
61 

8 น.ส.ภาวิณี  
   สุขสะอาด 

บ้าน 
หนอง
ลาน 

25 
ต.ค.59 

74.00 82.21 87.15 87.35 96.00 90.00 94.00 94.00 25 
ต.ค.61 

9 น.ส.ชุตินันท์  
     บัวรอด 

บ้าน 
ดอนรัก 

25 
ต.ค.59 

69.00 88.00 99.00 99.00 93.00 94.00 99.00 99.00 25 
ต.ค.61 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 30 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ธีรนุช   
   พกุผาสุก 

พุทธวมิุติ
วิทยา 

7 ต.ค. 
59 

68.42 71.05 75.44 78.07 81.58 84.21 86.84 88.59 7 ต.ค. 
61 

2 นายณัฐวุฒิ   
ทองผาภูม ิ
ดิลก 

บ้านหนอง
ปลาซิว 

7 ต.ค. 
59 

64.81 64.81 71.19 76.51 81.65 87.76 91.92 97.24 7 ต.ค. 
61 

3 นายรฐนนท์   
   จงเทพ 
 
 

วัดใหม่ดง
สัก 

7 ต.ค. 
59 

57.11 66.66 67.54 78.94 79.82 89.47 97.36 98.24 7 ต.ค. 
61 

4 น.ส.ลาวัลย์   
   อิศรภกัด ี

บ้านไร่ 7 ต.ค. 
59 

57.56 66.66 66.66 66.66 79.52 88.59 89.54 93.88 7 ต.ค. 
61 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล 

โรงเรียน 
วันท่ี
บรรจุ 

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

5 น.ส.สรารัตน์   
   มูลนิคม 

บ้านไร่ 7 ต.ค. 
59 

69.42 72.97 73.74 78.48 79.52 88.59 89.54 93.88 7 ต.ค. 
61 

6 ว่าที่ ร.ต.
หญิงวลัย
ลักษณ์   
   ทัดพิทกัษ ์

บ้านไร่ 7 ต.ค. 
59 

69.42 72.97 73.74 78.48 79.52 88.59 87.30 95.50 7 ต.ค. 
61 

7 น.ส.บุษกร   
   ศรีมุกข ์

สมาคมป่า
ไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

7 ต.ค. 
59 

60.55 66.06 70.39 73.16 76.52 82.83 87.87 90.35 7 ต.ค. 
61 

8 น.ส.มณฑิรา   
   ทองผาภูม ิ
ปฐวี 

สมาคมป่า
ไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

7 ต.ค. 
59 

60.53 62.28 65.79 68.42 71.92 74.56 85.96 90.35 7 ต.ค. 
61 

9 น.ส.สาวิตรี   
 ทองผาสีงาม 

สมาคมป่า
ไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

7 ต.ค. 
59 

62.28 64.91 71.93 73.68 78.07 82.45 87.71 93.85 7 ต.ค. 
61 

10 น.ส.กิติยา   
  ศรีวิชัย   

บ้านเกริงก
ระเวีย 

7 ต.ค. 
59 

84.65 85.74 87.93 89.63 92.27 94.05 95.46 97.06 7 ต.ค. 
61 

11 น.ส.ขนิษฐา   
  ถิ่นส าราญ 

บ้านหินตั้ง 7 ต.ค. 
59 

70.05 74.00 77.00 80.48 83.19 85.61 87.41 90.75 7 ต.ค. 
61 

12 น.ส.
เสาวลักษณ์   
   ทองอว้น 

บ้านหินตั้ง 7 ต.ค. 
59 

79.69 82.45 85.04 86.79 89.54 91.32 93.09 95.66 7 ต.ค. 
61 

13 นายแสง
จันทร์   
   ดวงจันทร์ 

บ้านหินตั้ง 7 ต.ค. 
59 

79.69 82.45 85.04 86.79 89.54 91.32 93.09 95.66 7 ต.ค. 
61 

14 น.ส.เพ็ญนภา   
   โพธิ์ทอง 

บ้านกอง    
ม่องทะ 

7 ต.ค. 
59 

71.05 72.81 74.56 77.19 78.95 80.70 82.46 84.21 7 ต.ค. 
61 

15 น.ส.พรรนภา   
เพชรเสถียร 

บ้านกองม่
องทะ 

7 ต.ค. 
59 

72.81 74.56 76.32 78.07 75.44 78.95 82.46 85.09 7 ต.ค. 
61 

16 น.ส.จุฑามาศ   
รุ่งมณีกร 

บ้าน
บ้องตี้ 

25 ต.ค. 
59 

81.65 82.46 86.84 87.72 87.72 91.23 92.98 95.61 25 ต.ค. 
61 

17 น.ส.ขนิษฐา   
เพียรทอง 

บ้านกุย
แหย ่

25 ต.ค. 
59 

75.78 77.55 77.55 79.32 82.88 84.65 88.20 91.74 25 ต.ค. 
61 

18 น.ส.จุฑามาศ   
   เพิ่มพูน 
   เจริญยศ 

อนุบาล
ไทรโยค 

25 ต.ค. 
59 

55.26 57.89 64.04 66.67 70.18 77.19 87.72 94.74 25 ต.ค. 
61 

19 
น.ส.สุวรา   
    เอกจีน 

อนุบาล
ไทรโยค 

25 ต.ค. 
59 
 

61.41 63.16 65.79 66.67 74.57 74.57 77.20 78.07 25 ต.ค. 
61 

20 
น.ส.พัชรินทร์   
     รักษา 

อนุบาล
ไทรโยค 

25 ต.ค. 
59 
 

55.26 57.89 64.04 66.67 70.18 73.68 87.72 95.61 25 ต.ค. 
61 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล 

โรงเรียน 
วันท่ี
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี 
วัน

แต่งตั้ง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

21 
น.ส.แสงจันทร ์  
  สระหงสท์อง 

บ้านวัง
โพธิ ์

25 ต.ค. 
59 

78.81 83.34 84.92 85.71 86.51 91.27 96.03 99.21 25 ต.ค. 
61 

22 
น.ส.ลัดดาวัลย์   
    น้อยศิลป ์

หลุงกัง 25 ต.ค. 
59 

62.28 66.67 71.05 75.44 78.95 85.09 90.35 95.61 25 ต.ค. 
61 

23 นายปยิวัชร   
  ติรภัทรสกุล 

วัดปาก
กิเลน 

25 ต.ค. 
59 

76.90 78.36 82.46 82.78 78.64 84.81 85.11 91.55 25 ต.ค. 
61 

24 น.ส.ขวัญ
เรือน 
    ล้ าเลิศ 

บ้านท่า
มะเด่ือ 
(ทอง) 

25 ต.ค. 
59 

65.78 68.42 70.17 78.07 85.08 90.35 93.45 96.82 25 ต.ค. 
61 

25 น.ส.วิวร
รณศา   
สมบุญดี 

วัดปรังกา
สี 

25 ต.ค. 
59 

56.84 67.10 72.65 74.50 76.11 80.04 83.93 89.44 
25 ต.ค. 

61 

26 น.ส.รุจิรา   
 ฟูวณิชย์สกุล 

อนุบาล
ทองผา
ภูมิ 

25 ต.ค. 
59 

67.64 67.64 69.16 77.31 82.66 85.16 96.21 98.48 25 ต.ค. 
61 

27 นายกสิพล   
    แซ่ลี ้

อนุบาล
ทองผา
ภูมิ 

25 ต.ค. 
59 

69.60 69.60 70.36 77.76 83.64 85.38 92.42 95.45 25 ต.ค. 
61 

28 นายพิชยั   
   แสวง
ทรัพย ์

อนุบาล
ทองผา
ภูมิ 

25 ต.ค. 
59 

69.58 69.58 71.12 77.76 79.41 83.87 90.15 98.48 25 ต.ค. 
61 

29 นายไทร   
ไทรสังข 
ชวาลลิน 

บ้าน
กองม่อง
ทะ 

25 ต.ค. 
59 

66.67 69.30 71.93 74.57 78.07 81.58 86.85 91.23 
25 ต.ค. 

61 

30 นายกันทร
กฤติ   
    ศรเพ็ชร 

บ้านท่า
ดินแดง 

25 ต.ค. 
59 

65.69 72.55 91.27 96.83 91.13 91.13 94.68 95.66 
25 ต.ค. 

61 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 7 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.ฐานิดา      
     กระตา่ย 

บ้าน
หนองแส
ลบ 

8 ก.ค. 
59 

88.94 88.94 88.94 90.71 90.71 92.30 94.87 96.64 8 ก.ค. 61 

2 น.ส.ณัฐณิชา   
    ตันศิร ิ

บ้าน
หนองหว้า 

7 ต.ค. 
59 

56.21 61.34 69.42 72.79 75.54 79.88 83.43 87.77 7 ต.ค. 61 

3 นายทวโีชค   
    เรือนรื่น 

บ้าน
หนองโสน 

25 ต.ค. 
59 

75.44 77.19 80.70 82.45 84.21 86.84 89.47 91.22 25 ต.ค. 
61 

4 น.ส.อโนชา   
    พุกพันธุ ์

บ้าน
หนองโพธิ ์

25 ต.ค. 
59 

70.21 75.11 79.83 80.62 78.85 83.57 88.70 95.05 25 ต.ค. 
61 

5 น.ส.สุภัทรา   
   โพธิ์เงิน 

บ้านไร่
เจริญ 

25 ต.ค. 
59 

72.97 75.73 80.44 83.99 88.14 91.50 96.45 98.22 25 ต.ค. 
61 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

วันท่ี
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วันแต่งตั้ง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 นายสมศักดิ์   
    อุปแก้ว 

เสรี – 
สมใจ 

25 ต.ค. 
59 

73.53 78.48 83.80 86.37 88.14 89.92 91.69 94.44 25 ต.ค. 
61 

7 น.ส.สุกัญญา   
    ตันสุวรรณ 

อนุบาล
บ่อพลอย 

25 ต.ค. 
59 

71.38 73.15 77.49 79.27 81.84 83.42 84.22 87.95 25 ต.ค. 
61 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 33 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.อัจฉรา
ภรณ์   
     ภูดินดาล 

หนองตาก
ยาตั้ง
วิริยะ
ราษฎร์
บ ารุง 

15 ก.ค.
59 

69.61 70.59 71.57 73.34 80.86 86.97 91.13 93.70 15 ก.ค.
61 

2 น.ส.ลลิตา 
อรรถประจง 

พนม
ทวนชนูป
ถัมภ ์

7 ต.ค.
59 

81.46 83.23 84.21 85.75 88.75 91.32 93.09 96.64 7 ต.ค.
61 

3 น.ส.จุฬา
ลักษณ ์ 
    พัฒนมาศ 

พนมทวน
พิทยาคม 

7 ต.ค.
59 

80.21 81.00 85.33 86.32 88.10 90.48 91.27 94.44 7 ต.ค.
61 

4 น.ส.พิมพร  
    เยซอกู ่

ด่าน
มะขาม
เต้ีย
วิทยาคม 

7 ต.ค.
59 

70.39 74.55 79.87 84.21 87.76 89.53 91.31 97.24 7 ต.ค.
61 

5 นายนพเกา้   
   พนาสิน 

ด่าน
มะขาม
เต้ีย
วิทยาคม 

7 ต.ค.
59 

66.13 68.02 72.54 78.48 81.23 86.36 93.06 98.23 7 ต.ค.
61 

6 นายนเรศ  
   แสนสอาด 

ด่าน
มะขาม
เต้ีย
วิทยาคม 
 

7 ต.ค.
59 

64.05 71.15 88.33 91.07 91.87 93.45 96.03 98.42 7 ต.ค.
61 

7 นายจิระศักดิ ์ 
   แข็งแรง 

ท่ามะกา
ปุญสิริ
วิทยา 

7 ต.ค.
59 

72.7
8 

73.58 77.12 81.46 84.31 90.20 92.16 94.12 7 ต.ค.
61 

8 นายณัฐชนนท์  
    เมฆโพธิ ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 
 

7 ต.ค.
59 

73.36 79.40 80.78 82.56 81.76 83.41 86.12 93.87 7 ต.ค.
61 

9 นายชลัชธารา   
    แสนตรา 
    มาส 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

7 ต.ค.
59 

75.27 76.92 80.41 81.85 82.57 83.10 87.05 97.51 7 ต.ค.
61 

10 น.ส.กุสุมา  
    พูลสวัสดิ ์

หนองรี
ประชา
นิมิต 

7 ต.ค.
59 

 
 

69.41 72.77 75.34 78.89 83.84 85.61 78.39 90.14 7 ต.ค.
61 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 นายศิลปกร   
    สีลา 

หนองรี
ประชา
นิมิต 

7 ต.ค.
59 

74.37 77.92 78.90 81.71 83.43 85.99 90.71 93.72 7 ต.ค.
61 

12 น.ส.สมฤดี     
   ตาลศร ี

ท่าม่วง
ราษฎร์
บ ารุง 

7 ต.ค.
59 

62.28 66.67 74.56 78.07 84.31 88.24 90.19 94.11 7 ต.ค.
61 

13 น.ส.อุไรวรรณ   
   อนันตภูม ิ

เฉลิมพระ
เกียรติ
สมเด็จ
พระศรี
นครินทร์ 

7 ต.ค.
59 

51.75 53.03 62.32 67.65 87.30 88.89 89.68 92.06 7 ต.ค.
61 

14 นายศรายุทธ  
ยิ้มใหญ่หลวง 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

7 ต.ค.
59 

70.10 73.60 78.00 88.00 88.59 90.35 91.20 92.60 7 ต.ค.
61 

15 น.ส.
จันทรกานต์  
     แจ้งใจ 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

7 ต.ค.
59 

68.40 72.80 76.31 82.40 85.96 87.71 90.35 96.49 7 ต.ค.
61 

16 นายกมลชยั   
     ธยิะศิร ิ

เลาขวัญ
ราษฎร์
บ ารุง 

7 ต.ค.
59 

64.89 66.67 66.67 69.61 72.60 85.39 97.43 98.23 7 ต.ค.
61 

17 นายสิทธา  
    ทับปิ่นทอง 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

7 ต.ค.
59 

63.16 63.16 64.91 65.79 71.93 72.81 87.72 92.98 7 ต.ค.
61 

18 นายสถิตย์
สถาพร     
    สังกรณีย์ 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

25 ต.ค.
59 

70.18 74.56 78.07 78.95 79.82 80.70 81.58 82.46 25 ต.ค.
61 

19 น.ส.ระพี
พรรณ สันต ิ
   สงวนศักดิ ์

กาญจนา
นุเคราะห์ 

25 ต.ค.
59 

67.54 69.30 71.93 74.56 76.32 77.19 80.70 82.46 25 ต.ค.
61 

20 น.ส.ฐิติพร   
    โสดสง 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

25 ต.ค.
59 

66.67 72.81 74.56 75.44 77.32 77.19 78.07 78.95 25 ต.ค.
61 

21 นายเอกสิทธิ์  
   จิตเทีย่ง 

เทพมงคล
รังษี 

25 ต.ค.
59 

76.32 81.58 85.96 91.23 93.86 96.46 97.37 98.25 25 ต.ค.
61 

22 นายไพรสัณฑ์ 
เลิศดรุณาณัติ 

เทพมงคล
รังษี 

25 ต.ค.
59 

70.18 74.56 79.82 83.33 86.84 90.35 91.23 93.86 25 ต.ค.
61 

23 นายธนวัฒน์ 
ภูมิพวัฒนโชต ิ

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

25 ต.ค.
59 

62.03 72.05 74.35 77.90 78.96 85.14 93.96 96.13 25 ต.ค.
61 

24 นายชวกร  
    คงกะเรียน 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

25 ต.ค.
59 

67.54 67.54 71.93 73.68 77.19 80.70 87.72 90.35 25 ต.ค.
61 

25 น.ส.กมลชนก  
     บุญม ี

วิสุทธรังษี 25ต.ค.
59 

64.91 64.91 69.30 71.05 77.19 79.82 86.84 90.35 25ต.ค.
61 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล 

โรงเรียน 
วันท่ี
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 นายสุรวัจน ์ 
   สุคนธมณ ี

วิสุทธรังษี 25ต.ค.
59 

68.25 78.10 84.03 86.79 90.52 92.30 95.66 97.43 25ต.ค.
61 

27 น.ส.นัดดา  
    ท าจะดี 

วิสุทธรังษี 25ต.ค.
59 

75.00 77.00 80.00 84.00 86.00 92.00 96.00 98.00 25ต.ค.
61 

28 นายวโิรจน์       
     สามส ี

วิสุทธรังษี 25ต.ค.
59 

69.42 76.51 79.08 84.21 87.76 91.92 93.69 96.69 25ต.ค.
61 

29 น.ส.จิราพร      
   แสนวันด ี

วิสุทธรังษี 25ต.ค.
59 

71.19 76.33 79.88 85.39 91.32 93.89 96.46 98.23 25ต.ค.
61 

30 น.ส.กัญญา
ณัฐ  
     เขียวบ้าน 
     ยาง 

วิสุทธรังษี 25ต.ค.
59 

66.67 77.79 81.84 86.79 90.26 93.88 95.66 98.23 25ต.ค.
61 

31 น.ส.กมลชนก  
     หาดรื่น 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

25ต.ค.
59 

67.65 74.74 79.47 85.32 89.35 93.00 96.45 98.10 25ต.ค.
61 

32 นายวุฒิชยั   
      บุญมา 

วิสุทธรังษี 25ต.ค.
59 

66.76 66.76 80.07 80.09 80.40 81.39 86.93 91.88 25ต.ค.
61 

33 นายวัชรชยั   
     นนท์ช้าง 

พังตรุ
ราษฎร์
รังสรรค์ 

25ต.ค.
59 

65.08 65.87 67.46 73.76 74.37 76.14 91.32 94.86 25ต.ค.
61 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 94 ราย ผ่านการประเมินฯ 
ทั้ง 8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ ครบ 2 ปี จ านวน  94  ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561   ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 94 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑  ทั้ง 94 ราย   
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
 

6.15  เรื่อง   ขออนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง จ านวน  1  ราย 
 

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

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

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

ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

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

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

๑. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการครูคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้
นั้นได้ท าการสอนหรือเคยท าการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
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๒. ข้าราชการครูผู้นั้น  ต้องได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการคร ู 

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

๔. ในกรณีที่ข้าราชการครูไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดนี้  (กรณียื่น
เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือรับรองออก)  ให้สั่งให้ข้าราชการครูผู้นั้น  ได้รับเงินเดือน และ/หรือปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง เลื่อน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นได้   ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการครูผู้นั้น  ยื่น
ค าขอ 

 รายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ย่ืนค าขอ 
1. ด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ บัวชื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิ  ในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

   2 .  ข ้าราชการด ังกล ่าวบรรจ ุเข ้าร ับราชการเมื ่อว ันที ่ 15 มกราคม 2559 ในต าแหน่ง             
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลิง คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
                  3 .  ข ้า ร าชการด ัง กล ่า วขอ ให ้ไ ด ้ร ับ เ ง ิน เ ด ือน ในกรณ ีที ่ไ ด ้ร ับค ุณว ุฒ ิเ พิ ่ม ขึ ้นหร ือ ส ูงขึ ้น                
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง คือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  จาก
มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยเข้าศึกษา เมื ่อวันที ่ 9 มิถุนายน 2559  และส าเร็จการศึกษา   เมื ่อวันที ่ 20 
กันยายน 2561 และได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่  21 กันยายน 2561 
                  4 .  ข ้าราชการดังกล ่าวได ้รายงานการไปศ ึกษาโดยไม ่ใช ้เวลาราชการต่อผู ้บ ังค ับบัญชา             
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559        
     5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
และขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  เมื ่อว ันที ่ 19 
พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 19 หน้า 209-218 ) 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการด าเนินการดังกล่าว เป็นการด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที ่ 28 
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถ
สรุปประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

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

2. ข้าราชการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที่ 15 มกราคม 2559) 

3. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน    หรือเคยท าการสอนซึ่งไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้าศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ 
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“ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของ
ทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้บังคับใช้   (ก่อนวันที่ 28  
ธันวาคม  2559) ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
รับรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 1304/ ว 1 
ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ต่อไปได้ ” ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้ 

4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง
ไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุ ฒิที่
เพิ่มขึ้นในวันที่ส าเร็จการศึกษาได้ (ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 และได้รับหนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561) 

 
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ นางสาวรัตนาภรณ์ บัวชื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ 
จากเงินเดือนในอันดับครู คศ.1 อัตราเงินเดือน 17,490 บาท  เป็นเงินเดือนในอันดับครู คศ .1 อัตราเงินเดือน 
17,690 บาท  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งปรับอัตราเงินเดือนฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

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

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 21 ราย ดังต่อไปนี้  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 4 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน 7 ราย 

 

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

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

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

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

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

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 21 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 
21  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 
 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.มลภา 
        อุไทยธุราทร 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนวัดเขาน้อย 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
 

คณิตศาสตร์/ 
27 ก.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทา่ทุ่ม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายบุญผ่อง  พุฒซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายฏฤณภพ  ผู้แสนสะอาด 
ครู ร.ร.บ้านช่องสะเดาฯ 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นายวราศักดิ ์
     อินทสิทธ์ิ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านน้ ามุด 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)/ 
15 มิ.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ ามุด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางรัชนี  แฟงรัก ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุวจี  หงษ์เวยีงจันทร์ 
ครู ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รรณวิศา เถกิงกิจ 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านองหลุ 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
ศษ..ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
9 พ.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายโอภาศ  พิมพ์รุน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพูนศรี  กันภยั 
ครู ร.ร.บ้านปากนาสวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. น.ส.พยอม  สุขมาก 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านนาสวน 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
ศษ..ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย/ 
12 พ.ย.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสวน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายเอกกฤต  สมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพูนศรี  กันภยั 
ครู ร.ร.บ้านปากนาสวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 4 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.สุดาพร  สุดใจ 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

26 ต.ค. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

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

3.นางวัลภา  อาดปักษา 
ครูช านาญการพิเศษ  
ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  

2. น.ส.อุษา   
      ด าริธรรมาภรณ ์
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
30ต.ค. 2561 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

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

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
ครูช านาญการพิเศษ  
ร.ร.บ้านท่ามะกา 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จันทรเ์พ็ญ  มลาตร ี
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

5 พ.ย. 2561 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านสระลุมพุก ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอนุชสรา  จันทร์อนันต์ 
ครู ร.ร.วัดบ้านทวน 
ครูช านาญการพิเศษ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นางอรษา   สาระศาลิน 
ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนบ้านตลุงใต้  
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
15 พ.ย. 2561 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านตลุงใต้ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3. นางแน่งน้อย โพธิ์เจริญ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง ครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 

 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.จิราภรณ์ สุขส าราญ
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา                
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย/   
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ปฐมวัย/ 
18 ต.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสุทธ ิ เกิดสุข                             
ผอ.ร.ร.บ้านถ้ าดาวดึงส์ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางเพลินพิศ  ทรัพย์ประเสริฐ                            
ครู  ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา (ครูช านาญการพิเศษ)          
สาขาปฐมวยั 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นายสุภาพ  บัววัฒนา   
ต าแหน่งคร ู                   
ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม               
วุฒ ิค.บ.การประถมศึกษา/ศษ.
ม.การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/                   
19 ต.ค.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม                                  ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายพีรฉัตร  น้อยเคียง                           
ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางธนพร  ทองอ้ม                               
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม (ครูช านาญการพิเศษ)      
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี             

    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วราภรณ์ บุญส่ง   
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บ้านอูล่อง                
วุฒิ กศ.บ.ศิลปกรรมศาสตร์
ศึกษา /ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ศลิปะ/                 
9 พ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.บ้านอูล่อง                                     ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายช านาญ  เลิศวิชยั                            
ผอ.ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวารุณี  พรมฝ้าย                               
ครู  ร.ร.บ้านอูล่อง (ครูช านาญการพิเศษ)          
สาขาศิลปะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  

4. สิบเอกหญิงพัชรากร  
       บุญใหญ่ 
ต าแหน่งครู                    
ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย               
วุฒิ ค.บ.คอมพิวเตอร์/ศษ.ม.
การบรหิารการศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/                  
12 พ.ย.2561 

1.ผอ.ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย                                  ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางราตรี  เสพมงคลเลิศ                               
ครู  ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย  (ครูช านาญการพิเศษ)      
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี          

       

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.อรพันธ์   
      ถิ่นธารใสเย็น
ต าแหน่งครู                  
ร.ร.บา้นไร ่                  
วุฒิ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั/
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย/                 
27 พ.ย.2561 

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

2.นายไพฑูรย์  จันทร์โอ                            
ผอ.ร.ร.คุรุสภา (ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายบุญชว่ย  พันธุชาติ                               
ครู  ร.ร.บ้านไร่ (ครูช านาญการ)                   
สาขาปฐมวยั 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายวุฒินันท์  สุคนธมณ ี
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
  ค.บ.นาฏศิลป์ไทย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   

  

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์)/ 

24 ต.ค. 2561 

1.ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางสุปราณี  แซ่ลิ้ม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สายน้ าผึ้ง สะอาดเอี่ยม 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 7 ราย 
 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.อิสริยาภรณ ์
        ยี่ประชา 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษ/ 
11 ต.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ภัทรวี ธนะฤกษ ์
ต าแหน่ง ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอัชปาณี ชนะผล 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  

2. น.ส.สมลักษณ์ แก้วระยา้
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาดนตรีศึกษา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ/ 
11ต.ค.2561 

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

2. นางนุชนาถ สอนสง 
ต าแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมนึก รุ่งรัตน์ 
ต าแหน่งครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายทศพร  
      กานติมาอัศจรรย ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาพลศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา/ 
6พ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายกรวิก เอ็นดูรัศมี 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร ์
ต าแหน่งครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นายอดิศร สุริยะค าวงษ์ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ/ 
13 พ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางณวรา จารสิงห์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางปัทมาวส ีกอธงทอง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. นายพีระพงษ์  
     ประเสริฐสังข์ 
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 คอมพิวเตอร์/ 
19พ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายสุขุม ดอกเข็ม 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จิรัตติกาล ถิ่นกาญจนว์ัฒนา 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. น.ส.เนืองนิตย์ มหามาตร ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
27พ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ลาวัณย์ น้อยอยู ่
ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกิตติยา วิรยิะวีรวัฒน์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  

7. น.ส.อรพรรณ เทพทิตย ์
ต าแหน่งคร ู
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
วท.บ. สาขาชีววิทยา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
27พ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.สายธารา เดชเจริญพร 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกมลเนตร เกตุแกว้ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เทพงคลรังสี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

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

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

 

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

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 21 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 21 ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.17 เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี      
วิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และ

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน  39  ราย 
ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 9  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 10 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน  13 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จ านวน 7 ราย   
 

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

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

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

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

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

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ  และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
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11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 39  ราย  ดังนี้ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 9 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางสุจารี   ตุ้มนลิกาล 
ครู ร.ร.บ้านหนองสาม
พราน 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 96.00 94.00 95.67 ผ่านการประเมิน/ 
29 มิ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 91.25 90.00 87.50 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 83.00 90.00  

2. น.ส.เสมอใจ  บุญศิร ิ
ครู ร.ร.บ้านแก่งหลวง 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
2ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 87.50 85.00 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 89.00 90.00  

3. น.ส.รัชนู   สุดใจ 
ครู ร.ร.บ้านหนองสาม
พราน 
วท.บ. (วิทยากร
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)) 
 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 97.00 93.00 94.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 82.25 83.75 80.00 73.00 

ด้านที่ 3 100 65 73.00 73.00 73.00  

4. นางสุพัตรา   ยังสุข 
ครู ร.ร.บ้านหนองสองตอน 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 
 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 92.00 87.00 87.34 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 81.25 93.75 81.25 85.42 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 86.25  

5. นายกนกพรรณ   สุทธิ 
ครู ร.ร.บ้านหนองแก 
(สามัคคีวิทยา) 
วท.บ. (วิทยากร
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 85.00 85.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
23 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 83.75 86.25 82.50 84.17 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 82.50 82.50  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 10 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

6. น.ส.นลินี รัตนวงษ ์
ครู ร.ร.บ้านช่องสะเดา 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)                

ด้านที่ 1 100 65 80.00 84.00 82.00 82.00 ผ่านการประเมิน/ 
31 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 78.75 81.25 82.50 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 77.50 71.75  

7. น.ส.อรนุช  บ่อทรัพย ์
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 92.00 92.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 ส.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 88.00 87.00 88.00 87.67 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 92.00 93.00  

8. น.ส.วรรณดี  มาลัยแก้ว 
ครู ร.ร.หนองบ้านเก่า
สามัคคี 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 86.00 86.00 86.60 ผ่านการประเมิน/ 
20 ส.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 88.00 84.00 86.00 86.00 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 85.00 86.00  

9. น.ส.อุษา  อ่อนศรี            
ครู ร.ร.บ้านทุ่งศาลา 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)                

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

ดา้นท่ี 3 100 65 85.00 81.00 83.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 90.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
20 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 89.00 87.00 88.00 88.00 

ด้านที่ 3 100 65 89.33 86.00 88.00  

2. น.ส.สกายดาว  จงเจรญิ                
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่               
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย                 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา         

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 87.00 90.00 ผ่านการประเมิน/  
25 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 88.50 86.25 80.00 84.92 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 87.25 82.50  

3. น.ส.ธชวรรณ   
        พวงล าเจียก   
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม               
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย                 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา   

ด้านที่ 1 100 65 85.00 84.00 89.00 86.00 ผ่านการประเมิน/  
25 ก.ค.2561 ด้านที่ 2 100 65 84.00 85.00 89.00 86.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 84.00 89.00  

4. น.ส.ดวงฤทัย   
   พุ่มทรัพย์   
ครู  ร.ร.ไทรโยคใหญ่                   
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ           
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา         

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 94.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 97.50 88.75 87.99 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 88.00 89.00  

5. น.ส.ปานฤทัย  
       ทองผาไฉไล 
ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย                  
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย              
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
         

ด้านที่ 1 100 65 88.00 87.00 86.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
2 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.50 85.00 83.75 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 80.00 83.00  



66 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 13 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

6. น.ส.อภิชญา   
       สังขจันทร์    
ครู ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ                   
วุฒิ วท.บ.ชีววิทยา               
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา         

ด้านที่ 1 100 65 90.00 94.00 92.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
7 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 89.00 85.00 93.00 89.00 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 79.00 78.00  

7. น.ส.ศุภาวดี  คนเสง่ียม     
ครู ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                  
วุฒิ ค.บ คอมพวิเตอร์ 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 81.00 86.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 83.00 82.50 85.00 83.50 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 82.50  

8. นางศิริพร  สุทธิโพธ์ิ         
ครู  ร.ร.บ้านเขาพัง                   
วุฒิ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 75.00 71.00 79.00 75.00 ผ่านการประเมิน/ 
5 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 70.00 71.50 70.00 70.50 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 80.00 75.00  

9. น.ส.สุชาดา  เหลืองทอง     
ครู  ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง                   
วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ด้านที่ 1 100 65 72.00 71.00 80.00 74.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 73.75 73.75 85.00 77.50 

ด้านที่ 3 100 65 89.25 88.25 88.25  

10 น.ส.นิภา หวานชะเอม           
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย                  
วุฒิ วท.บ.เทคโนโลยกีาร
อาหาร    ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา         

ด้านที่ 1 100 65 95.00 95.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
2 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 96.00 95.00 97.00 96.00 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 95.00 95.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.ปราณี   
      สามสุวรรณ ์
 ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 89.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
28 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 92.00 90.00 92.00 91.33 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 91.00 92.00  

2. นายมนตรี  รถจักรด ี
 ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 

  ศษ.บ.พลศึกษา 
ค.ม. บริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 87.00 85.00 84.66 ผ่านการประเมิน/ 
29 มิ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 80.00 80.00 80.00 80.00 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 81.25 81.25  

3. นายจรัญ  ชนช่ังยา 
 ครู ร.ร.บ้านกรับใหญ ่

  ค.บ.เกษตรกรรม 
 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 95.00 94.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
4  ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 91.25 91.25 88.75 90.41 

ด้านที่ 3 100 65 84.75 83.75 87.25  

4. น.ส.สมุาภรณ์  เสือทอง 
 คร ูร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย 

  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 86.00 83.00 83.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 78.75 77.50 78.75 78.33 

ด้านที่ 3 100 65 78.50 77.25 78.50  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

5. น.ส.นิตยา  รักอู่ 
 ครู   ร.ร.บ้านสามยอด 

  ค.บ.วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 84.00 83.00 84.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 87.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 83.58 83.75 80.75  

6. น.ส.มุกดา  วัฒนันท์ 
 ครู  ร.ร.บ้านหนองใหญ่ 
(หนองปรือ) 

  ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 90.00 91.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 77.50 77.50 77.50 77.50 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 79.00 80.00  

7. น.ส.สมิหรา   
       ประเสริฐลาภ 
 ครู ร.ร.ราษฎร์บ ารุงธรรม 

  วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 92.00 93.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
11 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 95.00 93.75 92.91 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 90.00 91.00  

8. น.ส.วรรณา มณัฑจติร ์
 ครู   ร.ร.บ้านท่าว้า 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 88.00 92.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 91.25 83.75 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 91.25 83.75  

9. นางสุทราทิณีย์  มติรด ี
 ครู ร.ร.บ้านหนองรี 

  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบรหิาร
การศึกษา 

ด้านที ่1 100 65 98.00 93.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
13 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 92.50 87.50 87.50 89.16 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 80.00  

10 น.ส.ช่อทิพย์  บุญไสว 
 ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 

  ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 91.00 95.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
13 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 87.50 90.00 87.16 

ด้านที่ 3 100 65 85.25 84.25 85.25  
11 น.ส.ชุตินันท์   

        ว่องพานิช 
 คร ูร.ร.บ้านล าอีซู 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 93.00 91.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 93.75 93.75 92.50 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 93.25 92.25 91.25  

12. นายโสภณ   
        บุญเรืองรอด 
 ครู  ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 

  ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 93.00 92.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
24 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 95.00 92.50 92.50 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 92.50 92.50  

13 นางรัตติกาล   
           กรายไทยสงค ์
 ครู ร.ร.บ้านหนองโสน 

  วท.บ.พลศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 91.00 92.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 92.50 91.25 88.75 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 91.25 90.00 90.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 7 ราย  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายไชยวัฒน์ อารีโรจน ์
ครูร.ร.หนองรีประชานิมิต 
บธ.บ. สาขาคอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 
ศษ.ม. สาขาการสอน
ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 87.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
28 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 82.50 86.25 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 80.25 82.50  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

2. น.ส.ยุพิน สามส ี
ครูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 98.00 97.00 97.66 ผ่านการประเมิน/ 
1 ตุ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.50 92.50 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 87.00 85.00  

3. น.ส.เอกปภาดา  
     ปกรณ์พิมุข 
ครูร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
ศษ.บ. สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ 
วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 91.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 94.00 86.00 86.00 88.66 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 85.00 83.75  

4. น.ส.ปรารถนา  
          ดาวเจริญพร 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 99.00 96.66 ผ่านการประเมิน/ 
1 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 96.25 96.25 96.25 96.25 

ดา้นท่ี 3 100 65 81.25 83.25 78.00  

5. น.ส.จิตติพร ใจค า 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 97.00 97.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 97.50 95.00 97.50 96.66 

ด้านที่ 3 100 65 98.00 95.00 95.00  

6. น.ส.หทัยรตัน์  
      อุ่มอารมย์ 
ครูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 99.00 90.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
1 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.25 92.50 86.25 88.66 

ด้านที ่3 100 65 76.25 76.25 76.25  

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

ด้านที่ 1 100 65 89.00 89.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
2 ต.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 97.50 91.25 97.50 95.41 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 80.00  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 39  ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่  2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 39 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็น             

วิทยฐานะช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 39 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 39 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ   ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 39 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 39 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่ านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 39 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 

 

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

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 18 รายดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 6 ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 4 ราย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 5 ราย 

5. ส 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 
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 ท่ี 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 ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 18 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 18  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  6 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.พรพรรณ 
       ทองสุขมาก 
ต าแหน่งครู  
ร.ร.วัดม่วงชุม 
ค.บ.(การประมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/ 
12ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.วัดม่วงชุม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.จินดา  คุ้ยเคย 
   (ขา้ราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายอ านวย  กลิ่นหอม 
    ครู ร.ร.บ้านสระเศรษฐี 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสุขศกึษา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.นภสัสรณ ์
          โตใหญ่ 
ต าแหน่งครู  
ร.ร.บ้านหนองสะแก 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

ภาษาต่างประเทศ                  
(ภาษาอังกฤษ)/ 
9ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.มะกอกหมู ่                  
     (ปุญสิริวิทยา) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสงกรานต์  พลอยเจริญ 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางรัตนาพร  รอดคล้ า                                     
ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 

   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.กรรญา 
      ยิ้มหนองโพธิ์ 
ต าแหน่งครู  
ร.ร.วัดจรเข้เผือก 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.  (การบริหารการศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์)/ 
3 ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.วัดจรเข้เผือก ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสมชาติ  นิลน้ าเพชร 
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาลี่  สงวนรัตน ์
    ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
     วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(งานบ้าน งานประดิษฐ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.สายฝน   แก้วจันทร ์
ต าแหน่งครู  
ร.ร.บ้านหัวหิน 
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา – บัญชี ) 
 

ภาษาไทย 
17ต.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.บ้านหัวหิน ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.ทิวาวรรณจิณแพทย ์ (ขา้ราชการบ านาญ 
สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอัมพร  เอ็นดูรัศมี 
    ครู ร.ร.วัดท่ามะขาม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นางขนิษฐา  เกตุแดง 
ต าแหน่งครู  
ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์)/ 
29 ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.บ้านหนองสองห้อง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางวันทนา  เปลินเสว ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนัยนา  เจียมอยู ่
ครูร.ร.วัดจรเข้เผือก 

        วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
      สาขาวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี  
   (งานบา้น งานประดษิฐ์)   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นายศรายุทธ 
               ล้อมพงษ์ 
ต าแหน่งครู  
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103 
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/ 
9 พ.ย.2561 

1. ผู้อ านวยการร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103        
    (บ้านหนองผู้เฒ่า) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางจันทร  เต้ียเนตร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อัชฉรา  เกตุสง่า 
ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิว์ิทยา) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  4 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายสมปอง  ศรีทอง 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
ค.บ.  พลศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

บริหารการศึกษา/ 
15พ.ย. 2561 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายวรเทพ  รักษาพงศ์ 
ผอ.ร.ร.วัดท่าเรือฯ 
วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 
สาขาการบริหารการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางรุ่งรัตน์  ศรีโมรา 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.บ้านเขากรวด 
ค.บ. เกษตรศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
19ต.ค. 2561 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

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

3.นางสมพิศ  เช้ือดี 
ครู ร.ร.บ้านหนองตายอด 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางเยาวมาลย์   
      เกรียงไกร 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดเบญพาด 
ค.บ. การประถมศึกษา 

ภาษาไทย/ 
31 ต.ค. 2561 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเบญพาด ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางพิศมัย  ค ามะนาง 
ครู ร.ร.วัดโป่งกูป 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 นางศิริพร  งามข า 
ต าแหน่งครู/ช านาญการ 
ร.ร.วัดสระลงเรือ 
ศษ.บ. สุขศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ/ 
22พ.ย. 2561 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสระลงเรือ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางสุพรรณี  ศิลปชัย 
ครู ร.ร.วัดดอนแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน  2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายประเดิม  มลี้อม 
ผอ.ร.ร./ช านาญการ 
ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา 
วุฒิ ป.บัณฑิต ก 
ารบริหารการศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
21 ก.ย. 2561 

1.นายศุภชัย  มากสมบูรณ์ 
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.นายชาณรงค์ รักน้อย 
ผอ.รร.บ้านแก่งจอ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นายนิล  โชคสงวนทรัพย ์
ผอ.รร.บ้านกุยแหย่ 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 

2 น.ส.ปวรรณิธิ พรศริ ิ
ครู/ช านาญการ  
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี           
วุฒิ ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์         
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย /           
16 ต.ค.2561 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                                    
 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางบุญมา ปิ่นตุรงค์ 
ครู ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม(ครูช านาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.อรพรรณ   
        เคล้าเครือตา 
ต าแหน่ง  คร ู
ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวัย/ 
28 ก.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะสัง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางเพ็ญนภา  โพธิ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.ศิริฉตัร  ศรีคล้ า 
ต าแหน่ง  คร ู
ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
กศ.ม.การบรหิารการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวัย/ 
17 ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.ศศิธร  คล้ายเจ๊ก 
คร ูร.ร.บ้าหนองเค็ด 
ค.บ.สังคมศึกษา 
 
 

สังคมศึกษา/ 
29 ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางณัฐธานันท์  อักษร 
ครู ร.ร.บ้านหนองนกแก้ว 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.กิ่งกาญ  จงประจันต ์
รอง ผอ.ร.ร. บ้านหนองประดู ่
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 
 

การบรหิาร
สถานศึกษา/ 

12 พ.ย. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 น.ส.จรยิา ไชยศรีมาลย ์
ผอ.ร.ร.บ้านหนองหวาย     
(เลาขวัญ) 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การบรหิาร
สถานศึกษา/ 

1 มิ.ย. 2561 

1. นายชยันนท์  นิลพัฒน์ 
รอง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายวชิระ ประกอบ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/
ช านาญการ 
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 
29พ.ย.2561 

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

2. นางอโนทัย  ทัณกาศ 
 ผอร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  18 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  จ านวน  18 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน

ที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ จ านวน  18 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ จ านวน 18  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.19   เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 54 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 2 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 3 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 43 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 6 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 ท่ี ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

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

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

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
แล้ว  จ านวน 54 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางพิสมัย   
      ตุติ   
ครู/ร.ร.บ้านวังด้ง 
 

ศษ.บ. 
(ประถมศึกษา) 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ 

12 ต.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 91.00 91.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 90.00 91.25 90.00 

2 น.ส.ษมานันท์ 
 ประดิษฐ์วงศ์วาน 
ครู ร.ร.บ้านเกาะ
แก้ว(การไฟฟ้า
อุปถัมภ์) 

ค.บ.            
(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม    (การ
บริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
31ส.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 94.00 95.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 90.00 91.00 91.00 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

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

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางสาวิณี   
      นันท์สังข ์      
ครู ร.ร.อนุ
บาลสังขละบุร ี

ค.บ.คอมพิวเตอร์
ศึกษา ศษ.ม.
บริหารการศึกษา      

ภาษาไทย/ 
19 ก.ย.2561 

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

2 นางนวพร   
     มณีรัตน์       
ครู  ร.ร.อนุ
บาลสังขละบุรี     

ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ศษ.ม.
บริหารการศึกษา      

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ก.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.0 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 91.00 90.00 91.00 

3 น.ส.ดรรชนี   
   ทองผาภูมินิธิ    
ครู  ร.ร.บ้านห้วย
มาลัย 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย            
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย / 
10 ส.ค.2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 90.00 92.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 89.00 88.33 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 43 ราย 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

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

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายสุนทร   
      เอี่ยมแสง 
ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่ 

ค.บ.เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การศกึษา 

ภาษาไทย/ 
29 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 84.00 85.00 85.66 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 85.00 85.00 85.00 

2 นายสุชาติ               
 พุ่มกระจันทร ์
ครู ร.ร.บ้านหนอง
หวาย 

ค.บ. 
การ

ประถมศกึษา 
 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

(งานประดิษฐ์)/ 
28 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 84.00 95.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 80.00 93.75 87.08 

3 น.ส.เพ็ญเดือน           
สุธาไทยารักษ ์
ครู ร.ร.ร.อนุบาล
บ่อพลอย 

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

 

วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)/ 
29 มิ.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 86.00 87.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 82.50 80.00 83.33 

4 นางสุมิตรา   
     พลศรีราช 
ครู ร.ร.บ้านยางสูง 

ค.บ. 
สังคมศึกษา 

 

สงัคมศกึษา  ศาสนา  และ
ว ฒันธรรม/ 

29  ม .ิย .  2561 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 83.00 98.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 80.00 93.75 90.41 

5 น.ส.สุมาลี   
      พุ่มมาลา 
ครู ร.ร.อนุบาล
หนองปรอื 

กศ.บ.ศิลปศึกษา 
 

ศิลปะ (ทัศนศิลป์)/ 
2 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 87.00 97.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 77.50 88.75 85.41 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

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

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 
6 น.ส.อัมพวัน   

       รอดผ้ึง 
ครู ร.ร.อนุบาล
หนองปรอื 

ศษ.บ. 
สังคมศึกษา 

 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 

2 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 86.00 90.00 89.66 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 87.50 87.50 88.33 

7 น.ส.สายฝน  
     ตุ้มนิลกาล 
ครู ร.ร.บ้านตรอก
สะเดา 

ค.บ. 
การศกึษา
ปฐมวัย 

 

การศกึษาปฐมวัย/ 
2 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 96.00 93.00 94.33 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 93.75 91.25 92.08 

8 น.ส.ฉัตรวิไล      
     เกิดทอง 
ครู ร.ร.บ้านหนองปลิง 

ค.บ.
คณิตศาสตร ์

 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 97.00 93.00 94.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 87.50 85.00 85.83 

9 นายชัยรัตน์   
    สิทธิแพทย์ 
ครู ร.ร.อนุบาล
หนองปรอื 

ค.บ. 
ดนตรีศกึษา 

 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 90.00 89.00 90.66 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 92.50 92.50 90.83 

10 นางกฤษณา   
    สิทธิแพทย์ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยหวาย 

ศษ.บ. 
ปฐมวัยศึกษา 

 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 94.00 97.00 95.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 93.75 96.25 95.00 

11 นายณรงค์  
       พัดแดง 
ครู ร.ร.บ้านน้ าโจน 

วท.บ.ชีววิทยา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 92.00 93.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 83.75 92.50 89.16 

12 นางสายชล          
  ธนบูรณ์รุ่งโรจน ์
ครู ร.ร.ราษฎร์
บ ารุงธรรม 

ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 98.00 93.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 93.75 91.25 92.50 

13 นางณัฐตาภรณ์  
      ศักดี 
ครูร.ร.ป่าไม้อุทิศ 
15 ฯ 

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
 

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

ด้านที่ 1 100 70 92.00 85.00 92.00 89.66 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 80.00 95.00 90.00 

14 นายอุเทน  
    แตงอ่อน 
ครู ร.ร.บ้าน
หนองเตียน 

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
 

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

ด้านที่ 1 100 70 95.00 84.00 90.00 89.66 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 80.00 96.25 88.33 

15 นายเดชา   
     คงเกิดลาภ 
ครูร.ร.บ้านตรอก
สะเดา 

ศศ.บ. 
ศิลปกรรม 

 

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)/ 

3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 87.00 93.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 81.25 87.50 84.16 

16 น.ส.วิมลรัตน์   
     เครือมี 
ครรู .ร .ปา่ ไมอ้ทุศิ  15  ฯ  

บธ.บ. 
การจัดการงาน

ทั่วไป 

ภาษาไทย/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 89.00 97.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 91.25 96.25 93.75 

17 นางรัชนี   
      จ าปาดี 
ครูร.ร.บ้านหนอง
แสลบ 

ค.บ.
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 94.00 95.00 94.66 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 90.00 93.75 92.08 

18 นางกรกนก   
     อ่อนค า 
คร ู ร .ร .บา้นหนองแสลบ 

ค.บ.
คณิตศาสตร ์

 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 89.00 92.00 90.33 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 85.00 91.25 88.33 

19 น.ส.ภัคศรัณย์  
      ชาปู่ 
ครู ร.ร.บ้านตลุง
เหนือ 

ค.บ. 
การระถมศึกษา 

 

คณิตศาสตร์/ 
3 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 91.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 92.50 88.75 91.66 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

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

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 
20 น.ส.ลูกหว้า  

   แผนสมบูรณ์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 

ค.บ. 
การ

ประถมศกึษา 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 90.00 94.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.66 90.00 94.16 91.94 

21 นายมนูญ  
     แสนสิงห์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 96.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 93.33 92.50 94.17 93.33 

22 นางสิริภา   
     เพชรด าดี 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
แสลบ 

ค.บ. 
การ

ประถมศกึษา 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 94.00 95.00 93.66 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 91.25 93.75 92.50 

23 นางวนิดา ค าดี 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
ขอนเทพพนม 

ศศ.บ. 
การ

ประถมศกึษา 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

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

24 น.ส.วาสนา  
     สืบกลัด 
ครู ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ 

ศษ.บ. 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกจิ 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 94.00 92.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 77.50 87.50 82.91 

25 นางลัดดาวัลย์   
      ก๊วยศิริกุล 
คร ู ร .ร .บา้นหนองมะสงั 

วท.บ.
เกษตรศาสตร ์

 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 92.00 93.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 85.00 85.00 86.25 

26 น.ส.พิกุล  
     ใจเอื้อย 
ครู ร.ร.บ้านหนองจั่น 

ค.บ. 
การ

ประถมศกึษา 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 94.00 95.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 83.75 80.00 83.75 82.50 

27 นายชีวกานต์   
     สายนุช 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
ใหญ่ (เลาขวัญ) 

ค.บ.
คณิตศาสตร ์

 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 95.00 94.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.00 90.00 89.00 90.00 

28 น.ส.มานิดา  
     สังข์วรรณะ 
ครู ร.ร.บ้านรางพยอม 

วท.บ.วทิยาการ
คอมพิวเตอร ์

 

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 90.00 95.00 91.66 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 85.00 93.75 88.33 

29 น.ส.ปรียาภรณ์  
      ทับทิมศรี 
ครรู .ร .ปา่ ไมอ้ทุศิ  15  ฯ  

ค.บ.
คณิตศาสตร ์

 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 92.00 92.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 92.50 91.25 92.50 92.08 

30 นายสุคนธ์ 
     เทพเทียน 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
นกแก้ว 

ค.บ. 
การระถมศึกษา 

 

สังคมศึกษา/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 88.00 94.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 80.00 87.50 85.00 

31 นายณัฐพล   
    นิพทัธ์ธรรมกุล 
ครู ร.ร.บ้านหนองปรือ 

ค.บ. 
ดนตรีศกึษา 

 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

(ลูกเสือ-เนตรนารี)/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 87.00 86.00 97.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 80.00 80.00 96.25 85.41 

32 นางธัญญาพร   
   มานะ   
   สุวรรณ์ 
ครู ร.ร.บ้านวงัด้ง 

ค.บ.เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 89.00 91.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 87.50 87.50 87.50 

33 น.ส.กมลทิพย์      
      ฟักแก้ว 
คร ู ร .ร .บา้นหนองแก ใน 

ค.บ. 
การศกึษา
ปฐมวัย 

การศกึษาปฐมวัย/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 85.00 86.00 86.66 
ด้านที่ 2 100 70 94.25 82.50 95.00 90.58 

34 น.ส.สวนัฐ   
     สกุลธนาศร 
ครู ร.ร.บ้านน้ า
คลุ้ง 

ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร์)/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 88.00 83.00 86.00 85.66 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 80.00 93.75 90.00 
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ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

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

สพท.รับค าขอ 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 
35 น.ส.แสงสุวรรณ   

        ออมสิน 
ครู ร.ร.บ้านตลุง
เหนือ 

ค.บ. 
การ

ประถมศกึษา 
 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา/ 

4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 85.00 97.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 80.00 96.25 88.75 

36 น.ส.รุ้งลาวัลย์   
    กิจอรุณโชค 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
รี 

ค.บ. 
การ

ประถมศกึษา 
 

ภาษาไทย/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 91.00 94.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 91.25 91.25 92.50 

37 น.ส.ดวงทิพย์   
   แผนสมบูรณ์ 
ครู ร.ร.บ้านตลุง
เหนือ 

ค.บ. 
การระถมศึกษา 

 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร์)/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 85.00 93.00 90.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 85.00 98.00 91.00 

38 น.ส.นภาพร   
     แซ่จัง 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
ตาก้าย 

วท.บ.
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม 

คณิตศาสตร์/ 
12 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 91.00 93.00 92.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.00 85.00 90.00 89.33 

39 น.ส.สุพัชชา                       
      เชี่ยวชาญ 
ครู ร.ร.ไทยรฐั
วิทยา 21ฯ 

ศศ.บ.ภาษาไทย 
 

ภาษาไทย/ 
24 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 91.00 93.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 91.25 97.50 94.58 

40 น.ส.บุญหนุน  
     ซาเสน 
ครู ร.ร.บ้านโป่ง
ไหม 

ค.บ. 
การประถมศึกษา 

 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 86.00 89.00 89.33 
ด้านที่ 2 100 70 86.25 85.00 83.75 85.00 

41 น.ส.สิริกรานต์   
   แก้วทิมบุตร 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
เตียน 

ค.บ. 
การศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาปฐมวัย/ 
11 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 92.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 91.25 92.00 92.75 

42 นายจักรกริช   
     บัวแก้วดี 
ครู ร.ร.บ้านหนอง
เค็ด  

ค.บ. 
สังคมศึกษา 

 

สังคมศึกษา/ 
6 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 82.00 92.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 77.50 88.75 85.41 

43 น.ส.นวลจันทร์ 
     ทองดอน    
     เกือง 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้าน
หลุมรัง 
 

ค.บ. 
ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย/ 
13 ก.ค. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 94.00 96.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 92.50 93.75 93.33 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 6 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่ขอ/
สพท.รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.อรอุมา  
    แซ่เล้า 
รอง ผอ.ร.ร.ทอง
ผาภูมิวิทยา 

ค.บ. 
คณิตศาสตร ์

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศกึษา 

บริหาร
สถานศกึษา 

19 ก.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 96.00 96.00 96.33 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 97.50 96.50 97.16 

2 น.ส.สถาพร  
       พระแท่น 
ครูร.ร.พระแท่น
ดงรังวิทยาคาร 

ศศ.บ. 
การจัดการ

ทั่วไป 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
29 มิ.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 94.00 95.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 96.25 93.50 95.33 

3 น.ส.ณัฐกานต์  
    เฉลิมกุล 
ครูร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  
 
 

ค.บ. 
คณิตศาสตร์

ศึกษา 
ศษ.ม. 

การสอน
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
13ก.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 86.00 86.00 87.00 86.33 
ด้านที่ 2 100 70 86.00 82.00 87.00 85.00 

4 น.ส.รจนา  
     ล้ าเลิศ 
ครูร.ร.หนองรี
ประชานิมิต 

ค.บ. 
ฟิสิกส ์
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร ์
20 ก.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 94.00 95.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 93.75 92.50 90.00 92.08 

5 นางกมลชนก        
     เรืองเดช 
ครูร.ร.เทพมงคล
รังษี 
 

ค.บ. 
สังคมศึกษา 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศกึษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
20 ก.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 95.00 93.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 90.00 91.25 87.91 

6 นางศิรินภา  
     ชูศรี 
คร ูร.ร.พังตรุ
ราษฎร์รังสรรค์ 
 

กศ.บ. 
เทคโนโลยี
การศกึษา 

ค.ม. 
การบริหาร
การศกึษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

(เกษตรกรรม) 
21ก.ย.2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 88.00 84.00 88.66 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 83.75 83.75 86.25 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเ พ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 54 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ
วิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 54 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.20  เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 87  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 71 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน  5 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 10 ราย 
4. 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 าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

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

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

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

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

 
 
 



82 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่  2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ด าเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  87 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   25 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   46 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   16  ราย 

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

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

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 71 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
1 นางวิภาวัลย์   สีแป้น 

รองผอ.ร.ร..อนุบาล
กาญจนบุร ี
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.00            
30.00 

47.00            
28.00 

47.00            
29.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
24เม.ย.2561/ 
22ก.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 77.00 75.00 75.00 

2 ณัฐภาสรณ ์
      พรหมอ่อน 
รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดไชยฯ 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
24.00 

45.00            
25.00 

45.002
25.00 

ไม่อนุมัต ิ

คะแนนรวม 100 70 69.00 70.00 70.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   (ประเมนิใหม่) จ านวน 5 ราย 
3 นางพรรษา   

    มูลประวัต ิ
ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์
วิทยา) 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

47.50 
30.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
15 ก.ย.2560/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 74.50 74.50 77.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นกรรมการ 

(วันอนุมัติ/ 
วันพฒันา) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4 น.ส.กาญจนณ์ภัทร 
   พิพัฒน์ชาญกิจ 
ครูร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

41.25 
29.00 

41.25 
25.00 

41.25 
29.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.25 66.25 70.25 

5 น.ส.บูรจติ  
    พานประเสริฐ 
ครูร.ร.วัดหนองเสือ 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

41.25 
29.00 

41.25 
25.00 

41.25 
29.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.25 66.25 70.25 

6 น.ส.นวลจันทร์ ภูบาล 
ครูร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 75.50 

7 นางรุ่งอรุณ  จันทร์ท ี
ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 74.50 72.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   (กรณปีรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย 
8 นางพรพรรณ  

      ปสังคานนท์  
ครู ร.ร.บ้านท่ามะนาว 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
3 ต.ค.2561/ 
24 เม.ย.2560 

 
คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 73.50 

9 นางกรรณิการ์      
     บุญญาลัย   
ครู ร.ร.บ้านห้วยไร่ 
ค.บ. (ธุรกิจศึกษาบัญชี)             

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

47.50 
29.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
24 ก.ย.2561/ 
24 ตุลาคม 2559 คะแนนรวม 100 70 74.50 74.50 76.50 

10 นางสุพัตรา  สไุตทอน  
ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ าโจน 
ค.บ.(การประถมศึกษา)     
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
30.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
27 ก.ย.2561/ 
25 มิ.ย.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 77.50 74.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  (ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 
11 น.ส.สุวมิล   

       ภูริภรีฤกษ ์
ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
ค.บ.(เคมี) 
ศษ.ม.(หบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
25.00 

55.00 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.00 80.00 81.00 

12 นางสุรีรตัน์   
     เรืองสิริวโรดม 
ครู ร.ร.บ้านหนองเป็ด 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

13 นางมยุรี  แดงเจรญิ 
ครู ร.ร.บ้านหัวนา 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
25.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.00 71.00 71.00 



84 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 

วันพฒันา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 6 ราย 
14 น.ส.พวงเพชร   

    ดอกบุก 
ครูร.ร.วัดหนองตะโก 
วท.บ.(สถิติประยุกต์) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
28.00 

42.50 
25.00 

42.50 
28.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.50 67.50 70.50 

15 น.ส.มสาวรี   
    นาสวนโสภณ 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
วท.บ.(สถิติประยุกต์) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

16 นางเขมาพร   
     เหล่าพิเดช 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุม
พลชนะสงคราม 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
25.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 80.00 81.00 81.00 

17 นางวชรพร  เพิ่มพูล 
ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ.(ประถมศึกษา 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 82.50 83.50 83.50 

18 น.ส.วรรณา หลบภยั 
ครูร.ร.บ้านหนองไผ่ 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

19 
 

นายนันทยุทธ์   
       หนูนันท์ 
ครู ร.ร.บ้านดงเสลา 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

20.00 
21.00 

20.00 
21.00 

20.00 
25.00 

ไม่อนุมัต ิ

คะแนนรวม 100 70 41.00 41.00 45.00 

20 นางลดาพัฒน์ 
    พงษ์จิระเสฎฐ ์
ครูร.ร.บ้านท่ามะไฟ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.50 
25.00 

55.50 
26.00 

55.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 80.50 81.50 81.50 

21 นายอ านวย 
      คตพะเนาว์ 
ครูร.ร.บ้านนาสวน 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ประเมินใหม๋) จ านวน 11 ราย 
22 น.ส.อรวรรณ 

             บุญสวัสดิ ์
ครู ร.ร.บ้านพุเลียบ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
28.00 

57.50            
26.00 

57.502
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
3 ก.ค.2561/ 
19มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 85.50 83.50 83.50 



85 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นกรรมการ 

(วันอนุมัติ/ 
วันพฒันา) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

23 นายเอกพงษ ์
         ใจชาญสุขกิจ 
ครู ร.ร.สมาคมนกัเรียนเก่า
ราชิน ี
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
28.00 

57.50            
26.00 

57.503
30.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
4 ก.ค.2561/ 
19มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 85.50 83.50 87.50 

24 นางอมรรัตน์             
       คล้ายห้างหว้า 
ครู ร.ร.บ้านปากนาสวน 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(บรหิารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75            
24.00 

48.75            
27.00 

48.75            
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.75 75.75 74.75 

25 น.ส.จิตรตา   
        เปรียบสม 
ครู ร.ร.บ้านหนองสองตอน 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธรุกจิ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
25.00 

45.00            
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 70.00 71.00 

26 น.ส.อนุสรา 
        หวั่นแดง 
ครู ร.ร.บ้านหนองเป็ด 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม. 
(การบริหารการศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

27 นายพิชิต  นามูลเพ็ง             
ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

28 น.ส.ภาวดี             
         สร้อยกุดเรือ 
ครู ร.ร.บ้านช่องสะเดา 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์) 
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00            
26.00 

55.00            
26.00 

55.00            
21.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.50 81.00 76.00 

29 น.ส.ปาวรยี ์
   บุณยปรรณานนท์ 
ครู ร.ร.วัดท่าน้ าตื้น 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศบ.ม 
(การบริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
24.00 

46.25            
26.00 

46.25            
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 70.25 72.25 72.25 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นกรรมการ 

(วันอนุมัติ/ 
วันพฒันา) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

30 นางปิณฑิรา            
          เกียรติสาร 
ครู ร.ร.วัดศรีอุปราราม 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

31 ที่ร.ต.กิตโิรจน์             
               อ านาจ 
ครู ร.ร.บ้านท่าเสด็จ 
ศศ.บ(ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
ศษ.ม.   
(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50           
24.00 

57.50            
26.00 

57.502
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ก่อนประถมศึกษา)(ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
32 น.ส.อารีย ์

            หลักศิลา 
ครูร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

ผ่านเกณฑ์ 
21 มิ.ย.2561/ 
24 เม.3.2560 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

33 น.ส.สุทธาสินี            
     ท้าวเวชสุวรรณ
ครูร.ร.อนุบาลวัดไชยฯ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
28.00 

ผ่านเกณฑ์ 
2 ก.ค.2561/ 
21 ต.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 85.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ก่อนประถมศึกษา)(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
34 นางจิตรา  เช้ือสมุทร 

ครู ร.ร.บ้านนาสวน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.502
27.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
23 เม.ย.2561/ 

6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ก่อนประถมศึกษา) ประเมินใหม่  จ านวน 10 ราย 
35 นางสายฝน  

        จันทร์ป้อง            
ครู ร.ร.บ้านนากาญจน ์
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

47.502
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

36 น.ส.รัชนีกรณ ์
         วงษ์ทิพย ์
ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

47.502
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

37 นางปทุม  น่ิมเจริญ 
ครูร.ร.บ้านหินแด้น 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

47.502
27.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 



87 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน
ผ่าน 

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

38 นางพรสวรรค์             
กาญจนประกอบ 
ครู ร.ร.วดักร่างทองฯ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
25.00 

45.00            
27.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 70.00 72.00 

39 นางสุมาลี     ลอยลม                
คร ูร.ร.วัดท่ามะขาม 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

47.502
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 
40 น.ส.นันทวรรณ 

                เอื้อเฟ้ือ            
ครู ร.ร.วัดท่าน้ าตื้น 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
25.00 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

41 น.ส.สุทาทิพย์             
               บุญรอด 
ครู ร.ร.บ้านท่าเสด็จ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

42 น.ส.ลลิดา             
          ระงับพิษ 
ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

47.50            
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

43 นางล าพึง  มามี 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้าฯ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

44 น.ส.วรรณา 
      ค าสีเขียว 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะไฟ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
25.00 

47.502
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 7 ราย 
45 นางทัศนีย์ 

      ปทุมสูติ 
ครู ร.ร.อนุบาลด่านมะขาม
เตี้ย 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25            
26.00 

56.25            
27.00 

56.252
27.00 

ผ่านเกณฑ์ 
3 ก.ค.2561/ 
21ธ.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 82.25 83.25 83.25 

46 นางจิตรลดา             
          ประชานิยม 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า 
ค.บ.(นาฏศิลป์) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25            
27.00 

56.25            
28.00 

56.252
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
20ส.ค.2561/ 
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 83.25 84.25 82.25 

47 น.ส.ไอรินทร ์
        ดอนแหยม 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
25.00 

45.002
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 70.00 71.00 



88 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นกรรมการ 

(วันอนุมัติ/ 
วันพฒันา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

48 นางสุภารตัน์     
     ศะศิธร 
ครู ร.ร.วัดหนองบัว 
ค.บ.(พลศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
26.00 

46.25            
25.00 

46.25            
27.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.25 71.25 73.25 

49 นายวิรัตน์   
       บาลเพชร 
ครู ร.ร.บ้านดงเสลา 
ค.บ.(พลศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

50 นายภูษิต 
       มงคลธนทรัพย์                  
ครู ร.ร.อนุบาลด่านมะขาม
เตี้ย 
ค.บ.(พลศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25            
26.00 

56.25            
25.00 

56.252
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 82.25 81.25 82.25 

51 นายจิรัฎฐ ์
      ฉัตรคล่องแคล่ว 
ครู ร.ร.บ้านหินแด้น 
ค.บ.(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
26.00 

46.25            
25.00 

46.25            
27.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.25 71.25 73.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)   ประเมินใหม่  จ านวน  4 คน 
52 นางวีณา  ผ่องศิริ 

ครู ร.ร.วัดกาญจนบุรีเก่า 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3ส.ค.2561/ 
24ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 

 
 

70 83.50 83.50 85.50 

53 นายเจิมสิทธ์ิ         
        เข้มแข็ง 
ครู ร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75            
21.00 

53.75            
22.00 

53.75            
20.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 74.75 75.75 73.75 

54 น.ส.ณิฐญภรณ ์
          แก้วเกตุ                  
ครู ร.ร.วัดยางเกาะ 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศกึษา)) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25            
23.00 

56.25            
22.00 

56.25            
21.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 79.25 78.25 77.25 

55 นายธีระ   แสงศิร ิ
ครู ร.ร.วัดหนองเสือ 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00            
21.00 

50.00            
22.00 

50.00            
19.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 71.00 72.00 69.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)   กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 2  จ านวน  3 คน 
56 นายธนพัฒน์   

     เมฆเคลื่อน 
ครูร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50            
30.00 

ผ่านเกณฑ์ 
10 ก.ค.2561/ 
12 ธ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 87.50 



89 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นกรรมการ 

(วันอนุมัติ/ 
วันพฒันา) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

57 นางชุติมา  คล้ายทอง 
ครูร.ร.บ้านตะเคียนงาม 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.25            
26.00 

48.25            
26.00 

48.25            
31.00 

ผ่านเกณฑ์ 
11 ก.ค.2561/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 74.25 74.25 79.25 

58 นางสุวจี   
      หงส์เวียงจันทร์  
ครูร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

60.00            
26.00 

60.00            
29.00 

60.00            
26.00 

ผา่นเกณฑ์ 
16 มิ.ย.2561/ 
16 มิ.ย.2561 คะแนนรวม 100 70 86.00 89.00 86.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(เกษตร)  ประเมินใหม่  จ านวน 1 คน 
59 น.ส.ภริดา  ทิพยดี             

ครู ร.ร.วัดอินทาราม 
วท.บ.(วิทยากา
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
22.00 

45.00            
24.00 

45.002
23.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 67.00 69.00 68.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีแลเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
60 น.ส.วรัชยา                  

          วงษ์ประเสริฐ 
ครูร.ร.บ้านสระเศรษฐ ี
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75            
26.00 

53.75            
26.00 

53.75            
30.00 

ผ่านเกณฑ์ 
25 ต.ค.2561/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 83.75 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประเมินใหม่)  จ านวน 3 คน 
61 นางภัสรา  ชูลาภ 

ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51.25            
26.00 

51.25            
25.00 

51.25            
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 77.25 76.25 77.25 

62 นางอุไรวรรณ  รักยิม้ 
ครู ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์
บ ารุง 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25            
26.00 

56.25            
26.00 

56.252
25.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 82.25 82.25 82.25 

63 นางวรัลดา  หนูรุ่น            
ครู ร.ร.บ้านหนองแกฯ 
ศศ.บ(การพัฒนาชุมชน) 
ค.ม.(วิจัยและประเมนิผล
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
29.00 

57.50            
26.00 

57.50            
24.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 86.50 83.50 81.50 

64 นางเปรมจติ             
           ทูลพุทธา 
ครู ร.ร.บ้านวงัลาน 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

0            
19.00 

0            
22.00 

0              
23.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 19.00 22.00 23.00 

65 นางณปภัส 
        สถิตยานุรักษ์ 
ครู ร.ร.วัดเขาน้อย 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
20.00 

47.50            
24.00 

47.50            
21.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 67.50 71.50 68.50 



90 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นกรรมการ 

(วันอนุมัติ/ 
วันพฒันา) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศลิป์) ประเมินใหม่ จ านวน 1 ราย 
66 นางชรินรัชต์ 

        สุวรรณมิสระ 
ครู ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
ค.บ.(เกษตรศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
23.00 

57.50            
23.00 

57.50            
24.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 80.50 80.50 81.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี นาฎศิลป์) (ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 
67 น.ส.ชัชดา            

         สุนทรธรรม 
ครู ร.ร.วัดอินทาราม 
“โกวทิอนิทราทร” 
ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00            
32.00 

55.00            
31.00 

55.003
30.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
4 ก.ค.2561/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 87.00 86.00 85.00 

68 นายวรวิทย์   
       กลั่นบุศย์ 
ครู ร.ร.อนุบาล-                 
ด่านมะขามเตี้ย 
ค.บ.(ดนตรีศกึษา) 
ศษ.ม .(การบรหิารการศกึษา ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50            
26.00 

52.50            
25.00 

52.50 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 78.50 77.50 78.50 

69 นายพิษณุ  กองเสน 
ครู ร.ร.บ้านหนองสองตอน 
ค.บ.(ดนตรีศกึษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
15.00 

57.50            
15.00 

57.50            
15.00 

ไม่อนุมตั ิ

คะแนนรวม 100 70 72.50 72.50 72.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) ประเมินใหม่ จ านวน 2 ราย 
70 น.ส.สภุามาส 

                 จันทร์มี 
ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ
ศึกษา) 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.25            
24.00 

45.25            
26.00 

45.25 
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 69.25 71.25 71.25 

71 นางสุพัตรา 
            แสงอรุณ 
ครู ร.ร.บ้านหนองปากดง 
ค.บ.(การประถมศกึษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
24.00 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

ปรบัปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (ปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
1.  น.ส.สุนิษา  แสงแพร 

ครู ร.ร.บ้านท่ามะเด่ือ 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย              

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
6 ก.ย.2561/      
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
2 น.ส.พรศริิ  ชมภูธวัช 

ครู ร.ร.บ้านวังสิงห์ 
วุฒิ วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์                    

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00  
26.00 

50.00 
28.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
5 ต.ค.2561/      
18 มี.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 76.00 78.00 76.00 

3  นางจิรภา  
       พุ่มไพรวัลย ์
ครู ร.ร.บ้านกองม่องทะ 
วุฒิ ค.บ.สังคมศึกษา           
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00  
29.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
21 ก.ย.2561/     
21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 74.00 71.00 71.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
4.  นางทับทิม   

      มาสูงเนิน 
ครู ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย 
วุฒิ ค.บ.(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)              
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51.25 
26.00 

51.25 
27.00 

51.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ก.ย.2561/      
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 77.25 78.25 78.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศศาสตร์ (ปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
5. นางเสาวพันธ์  

    วุฒิเกษตรกจ 
ครู ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
วุฒิ ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)              
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                 
26 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 มี.ค. 2561/      
14 ส.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 74.75 74.75 74.75 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาการศกึษาปฐมวัย (กรณปีระเมินใหม่ ) จ านวน 1 ราย 
1. น.ส.นันท์ณิชา  

           อัฐคุณานันท์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ./การศกึษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาการศกึษาปฐมวัย (ปรบัปรงุครั้งที ่1)  จ านวน 1  ราย 
2 นางสมจิตร อาสา 

ครู ร.ร.บ้านเขาหินตัง้ 
ค.บ./การศกึษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
6 ก.ค. 2561/ 
12 ธ.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาคณติศาสตร์  (ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 

3 น.ส.ปุณฐภิา   
       โชติปิติมน 
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.คณิตศาสตร ์
ศษ.ม.บริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
25.00 

57.50 
23.00 

ไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 82.50 82.50 80.50 

4 นางอัญชลี   
      สันห์ลักษณ ์
ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
วท.บ.เกษตรศาสตร ์
ค.ม.วิจัยและประเมินผล
การศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
23.00 

50.00 
25.00 

50.00 
24.00 

 

ไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 73.00 75.00 74.00 

5 น.ส.สภุาวดี  
      เหมือนเทียน 
ครู ร.ร.ไทยรฐัวทิยา 21ฯ 
ค.บ.คณิตศาสตร ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  (ประเมินใหม่ ) จ านวน 3 ราย 

6 นางพรพิมล  
      เหมือนริด 
ครู ร.ร.วัดทุ่งมะสัง ฯ 
ค.บ.การศกึษาปฐมวัย 
ศษ.ม.บริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 77.50 77.50 78.50 

7 
 

นายภาคภมูิ เจริญสุข 
ครู ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
คบ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
20.00 

57.50 
20.00 

57.50 
20.00 

ไม่อนุมัต ิ

คะแนนรวม 100 70 77.50 77.50 77.50 

8. 
 

นายเกรียงศักดิ์  
      เมืองมนต์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองปลาไหล 
ค.บ.สังคมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

27.50 
20.00 

27.50 
21.00 

27.50 
22.00 

ไม่อนุมัต ิ

คะแนนรวม 100 70 47.50 48.50 49.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ  (ประเมินใหม่ ) จ านวน 1 ราย 
9 
 

น.ส.ธิดา ลือค าวัน 
ครู ร.ร.บ้านล าอีซู 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
23.00 

48.75 
20.00 

48.75 
20.00 

ไม่อนุมัต ิ

คะแนนรวม 100 70 71.75 68.75 68.75 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศกึษา  (ประเมินใหม่ ) จ านวน 1 ราย 
10 

 
นายพงษ์ศักดิ์   
        สมภักด ี
รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลหนอง
ปรือ 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

32.00 
25.00 

32.00 
24.00 

32.00 
23.00 

ไม่อนุมัต ิ

คะแนนรวม 100 70 57.00 56.00 55.00 

 

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 

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1 น.ส.ณิชชยา  

         แสงสว่าง 
รอง ผอ.ร.ร.เลาขวญัราษฎร์
บ ารุง 
ค.บ. วิทยาศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

53.00 
26.00 

53.00 
26.00 

53.00 
28.00 

ผ่านเกณฑ์ 
30 พ.ย. 60/ 
22 มี.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 79.00 79.00 81.00 

 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 87 ราย ดังนี้ 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 71 ราย 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 18 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 43 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 10  ราย 

 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 5 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 5 ราย 

 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 10 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 3 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 6  ราย 

 

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

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 25 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 
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3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใน 6 เดือน จ านวน 46 ราย  

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  รวม 16 ราย 
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 87 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 
25 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 24 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 86  ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  24  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 24 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
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5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.21 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ด้านผล

การปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 23 สาขาวิชา/กลุ่มสาระ  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  7 สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 6 สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 10 สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 

 
 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
(จากคณะกรรมการชุดที่ 1) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น     
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ด าเนินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 2  และเขต 3  ซึ่งเป็นต้นสังกัด
ของผู้ขอรับการประเมิน ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและ
เชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เพ่ือประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 23 สาขาวิชา/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนผู้รับค าขอรับการประเมิน  (เอกสารลับแจกในที่ประชุม)   ตาม
สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนค าขอรับการประเมิน ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ที ่ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 
จ านวนผู้ย่ืนค าขอ 

(ราย) 
จ านวนกรรมการ/

คณะ 
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาปฐมวัย) 1 6/1 
2 ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 1 6/1 
3 ภาษาไทย 1 6/1 
4 บริหารการศึกษา 1 6/1 
5 วิทยาศาสตร์ 1 6/1 
6 คณิตศาสตร์ 1 6/1 
7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 6/1 

รวมทั้งสิ้น 7  
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 
จ านวนผู้ย่ืนค าขอ 

(ราย) 
จ านวนกรรมการ/

คณะ 
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาปฐมวัย) 12 9/1 
2 ภาษาไทย 1 6/1 
3 ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 1 6/1 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 6/1 
5 การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี สาขา

เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
1 6/1 

6 บริหารการศึกษา 1 6/1 
รวมทั้งสิ้น 17  

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ที ่ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 
จ านวนผู้ย่ืนค าขอ 

(ราย) 
จ านวนกรรมการ/

คณะ 
1 งานประดิษฐ์ 5 7/1 
2 ภาษาไทย 7 7/1 
3 คณิตศาสตร์ 13 10/1 
4 สังคมศึกษา 4 7/1 
5 คอมพิวเตอร์ 2 7/1 
6 เกษตรกรรม 1 7/1 
7 วิทยาศาสตร์ 4 7/1 
8 ภาษาอังกฤษ 9 7/1 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 7/1 

10 การศึกษาปฐมวัย 6 7/1 
รวมทั้งสิ้น 

 
52  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ

แล้ว  เห็นว่า 
๑. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ 

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในแต่
ละสาขา/กลุ่มวิชา 

๒. จ านวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละ
คณะเป็นไปตามจ านวนค าขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 23 สาขาวิชา/กลุ่มสาระตามท่ีเสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพ้ืนที่ แทนประธานกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 

๓. อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  

2561  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ

ตามท่ีเสนอ 
๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 

2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๓. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแจ้ง

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.22   เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
(อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์อนุมัติผลการประเมินด้านที่  1 ด้าน             

วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของ นางวันทนา   จิณแพทย์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 32838  โรงเรียน
เทพมงคลรังษี รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 46,040บาท เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

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

(มาตรา 53 และ54) 
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 ท่ี 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. นางวันทนา จิณแพทย์  ต าแหน่งคร ูโรงเรียนเทพมงคลรังษี  วุฒิ/วิชาเอกค.บ. สาขาจิตวิทยาและการ
แนะแนว ค.ม. สาขาสุขศึกษา ได้เสนอค าขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และได้ส่งเอกสารผลงาน
ทางวิชาการ จ านวน  2  รายการ คือ 

1.1  งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้เรื่องสารเสพติด  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านสาร
เสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1.2 งานวิชาการ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มรายวิชา พ 32101 สุขศึกษาและ
พลศึกษาเรื่องเพศกับวัฒนธรรมไทย เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม จ านวน 
4 ชุด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นางวันทนา จิณแพทย์  ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่2 
ด้านความรู้ ความสามารถ 

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากการรมการทั้ง 3 คน  
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
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3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การก าหนด
ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือการ
ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ตามที่ หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา 

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก าหนดให้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีสถานศึกษาส่งมา แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 2 ชุด ดังนี้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

๑. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.๑) (โดย สพท.ให้ความเห็นในแบบค าขอ)  

๒. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จ านวน ๕ ปี
การศึกษา 

๓. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ แล้วเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
พิจารณา 

 โดยก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ต้องด ารงต าแหน่งครู/วิทยฐานะก่อนหน้า วิทยฐานะที่ขอรับ                          
การประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า  
 2. มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 
  2.1 ขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระ
งานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

  2.๒ ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงาน
ขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,๕00 ชั่วโมง 
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 3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  ๔.๑ หากมีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ                
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๓/๒๕๕๔ ที่ยังไม่หมดอายุสามารถน ามาใช้ได้ ๑ ครั้ง 

  ๔.๒ หากไม่เคยได้เข้ารับการพัฒนาหรือใบผ่านการพัฒนาหมดอายุ ให้เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน ๒๐ ชั่วโมงเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะได้ ๑ ครั้ง 
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่รายปีการศึกษาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบรายงาน (วฐ.2) โดยต้องผ่านเกณฑ์
การประเมิน 3 ใน 5 ปีการศึกษา 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  
12  ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุก
ราย 

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมิน
และเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน  เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) 
จ านวน  12  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นางจารุวรรณ   
สุขสวัสดิ ์

ครู ช านาญการ 31,440 ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

28 พ.ค.2561 ช านาญการพิเศษ 
28 พ.ค.2561 

2. นางสุวรรณา  เจิมจรุง ครู ช านาญการ 36,840 ร.ร.บ้านเขาปูน เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

23 เม.ย.2561 ช านาญการพิเศษ 23 เม.ย.2561 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. 
นางทิวา  พรหมชนะ ครู ช านาญการ 30,280 ร.ร.บ้านบ่อระแหง พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี 
27 เม.ย.2561 ช านาญการพิเศษ 28 พ.ค.2561 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นายขวัญชัย   
สุพรรณโรจน ์

ครู ช านาญการ 31,440 ร.ร.บ้านท่าตาเสือ ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 

6 มิ.ย.2561 ช านาญการพิเศษ 
28 พ.ค.2561 

2. น.ส.ศุภสิราย์  มั่นคง ครู ช านาญการ 30,280 ร.ร.บ้านดินโส ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี 

6 มิ.ย.2561 ช านาญการพิเศษ 23 เม.ย.2561 

3. 
น.ส.นันทวรรณ์   

เหลืองเอี่ยม 
ครู ช านาญการ 31,440 ร.ร.บ้านสารวัตร เมือง 

จ.กาญจนบุรี 
6 มิ.ย.2561 ช านาญการพิเศษ 23 เม.ย.2561 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 6 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. น.ส.น้ าทิพย์  หนูนันท์ ครู ช านาญการ 31,440 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

5 มี.ค.2561 

2. น.ส.กนกวรรณ   
ดีประเสริฐ 

ครู ช านาญการ 29,140 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

5 มี.ค.2561 

3. นายสุรัช  มยรุางกูร ครู ช านาญการ 37,460 ร.ร.หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี 

5 มิ.ย.2561 

4 นายวีรพัฒน์  ไสยาวัน ครู ช านาญการ 31,440 ร.ร.วสิุทธรังษี ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

20 มิ.ย.2561 

5 นายธานี  เพิกเฉย ครู ช านาญการ 32,060 ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” 

พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี 

29 ต.ค.2561 

6 นางเกศสุดา  พันธ์ศร ี ครู ช านาญการ 30,850 ร.ร.หนองตากยาต้ัง
วิริยะราษฎร์บ ารุง 

ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุร ี

5 เม.ย.2561 

 

8.  คณะกรรมการประเมิน  ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560  จ านวน  12   ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี  20 หน้า 219-230) 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 12  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

จึงเห็นสมควร ด าเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 12 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็น วิทยฐานะ

ครูช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 ราย 
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3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 รายท้ังนี้  ไม่ก่อนวันท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ  และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 12 ราย 

2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 ราย  

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 รายทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 
ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.24  เรื่อง   ขออนุมัติคุณสมบัติผู้ขอรับการรประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สายงานการสอน  ช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด   ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒   

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครู

ช านาญการพิเศษ สายงานการสอน ช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 0206.4/ว17     ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จ านวน 2 ราย 

  

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่า

ขั้นต่ า  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว17  ลงวันที่ 21 ตุลาคม2548 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17  ลงวันที่ 30 กันยายน  2552 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง  การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว17  ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว5733  ลงวันที่ 
27 กันยายน 2553  เรื่อง การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

9. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง              
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8(1)  และข้อ 13) 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ สายงานการสอน ช่วงเปลี่ยนผ่าน จ านวน 
2 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ สายงานการสอน (ตามหนังสือส านักงาน                
ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17  ลงวันที่ 30 กันยายน  2552) 
  1.1 ด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

 

1.2 มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ค.ศ. 

1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 
2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

 2. ช่วงเปลี่ยนผ่านเหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ต าแหน่งครู                        
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กรณีผู้
ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้
บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552      ให้สามารถยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่มีคุณสมบัติครบ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่า มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ยื่นค าขอเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จ านวน  2 ราย   
ดังนี้ 
 3.1 น.ส.ณฐมน มีล้อม ครู ร.ร.บ้านหนองปรือ อันดับ คศ.2 อัตราเงินเดือน 27,500 บาท ได้รับอนุมัติให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตามค าสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ที่ 15/2560 ลงวันที่ 12 
มกราคม 2560 ยื่นค าขอพร้อมผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือขอรับการ
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ประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2552 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีภาระงานสอน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (ปี 
2560-2561) 

 3.2. นางพิรดา  พวกยะ ครู ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้ อันดับ คศ.2 อัตราเงินเดือน 27,500 บาท ได้รับอนุมัติให้
มีวิทยฐานะครูช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตามค าสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ที่ 405/2559 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ยื่นค าขอพร้อมผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีภาระงานสอน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับ
ถึงวันที่ยื่นค าขอ (ปี 2560-2561) 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 

วันที่อนุมัติ
ได้รบั 

วิทยฐานะ
ช านาญการ 

ค าสั่งแต่งตั้งให้มี 
วิทยฐานะ 

ช านาญการ 
สั่ง ณ วนัที ่

วันที่มีคณุสมบตัิ
ครบ 

ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ 
ตามหลกัเกณฑ ์
ว 17/2552 

ยื่นค าขอตาม 
ว 17/2552 

เม่ือวันที ่

ช่วงเปลี่ยน
ผ่าน 

ยื่นได้ 1 ครั้ง 
ภายในวันที ่

ข้อเสนอ 

1 น.ส.ณฐมน  มีล้อม 
ครู ร.ร.บ้านหนองปรือ 
อันดับ คศ.2 
เงินเดือน 27,500  บาท 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

9 ส.ค. 
2559 

ค าสั่ง 
ที่ 15/2560 
ลว 12 ม.ค. 

2560 

9 ส.ค. 2560 20 ส.ค.
2561 

8 ส.ค. 
2561 

 

เห็นควร เสนอ 
ก.ค.ศ. เพื่อ

พิจารณาเป็นการ
เฉพาะราย 

2 นางพิรดา  พวกยะ 
ครู ร.ร. หมู่บ้านป่าไม ้
อันดับ คศ.2 
เงินเดือน 27,500 บาท 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

24 มิ.ย. 
2559 

ค าสั่ง 
ที่ 405/2559 
ลว 17 พ.ย. 

2559 

24 มิ.ย.2560 16 พ.ย. 
2561 

23 มิ.ย. 
2561 

 

เห็นควร เสนอ 
ก.ค.ศ. เพื่อ

พิจารณาเป็นการ
เฉพาะราย 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 

เขต 4 ได้น าเสนอแล้ว เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ราย ที่ยื่นค าขอเพ่ือเลื่อน
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่ เห็นควรเสนอ  ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นการเฉพาะ
ราย 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะ

พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ราย ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2552 ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่ และเสนอ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย หรือจะพิจารณาเป็น
ประการใด 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.25  เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน              
ตามมาตรา 38 ค. (2)   ในสายงานนิติการ ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ   

                   ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 
 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2)  ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ได้รับเงินเพ่ิม ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ  พ.ต.ก.ต่อเนื่อง ราย นายปฐม แจ้งธรรมมา ต าแหน่งนิติการ ระดับช านาญการ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 

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

(มาตรา 33 และมาตรา 53) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.5/ว9  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2553 เรื่อง ระเบียบ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.5/ว 10  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2553 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติการ (พ.ต.ก.) 

4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา38ค.(2)  ใน
สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) ตาม
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ.2553 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.5/ว 17  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติการ (พ.ต.ก.) 

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

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่านายปฐม แจ้งธรรมมา ต าแหน่ง
นิติกร ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ซึ่งได้รับ พ.ต.ก. อยู่เดิม
และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ได้เสนอค าขอรับการคัดเลือกบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร 
ระดับช านาญการ กรณีให้ได้รับ  พ.ต.ก.ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้  

1.๑ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ซึ่งโอนมาจากข้าราชการประเภทอ่ืนและเคย
ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน 

1.๒ ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐซึ่งจัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  

1.๓ ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานเดิมอยู่ก่อนโอน ที่
ก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2554 

1.๔ กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานที่ 
5 การด าเนินคดีอาญา คดีแพ่งและคดีอ่ืน  ซึ่งตรงกับลักษณะงานที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติ
กร (พ.ต.ก.) ลักษณะงานที่ 7 การด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีใน  ศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอ่ืน  

1.๕ เป็นผู้ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายขณะด ารงต าแหน่ง ในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความประสงค์จะด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามข้อ 2 ของหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2558 ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดดังนี้ 

2.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ก ากับดูแลงานด้านกฎหมายหรือด้านบริหารงาน
บุคคล เป็นประธาน 

2.๒ ผู้แทนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่คัดเลือก
กันเอง เป็นกรรมการ 

2.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือส่วนราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า นายปฐม  แจ้งธรรมมา มีคุณสมบัติ

เบื้องต้น ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเงื่อนไขตามข้อ 2 ของหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้
เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2561  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือโปรด

พิจารณาอนุมัต ิ ดังนี้ 
1. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไข

ประเมิน นายปฐม  แจ้งธรรมมา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 
0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ดังนี้ 

1) นายอาดุลย์  พรมแสง                                                                  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ 

2) นายอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                กรรมการ 
3) นายแมน ค าวงษ์      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการและเลขานุการ 

 

2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ในสาย
งานนิติการได้รับเงินเพ่ิม ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับเงินต่อเนื่อง ราย         
นายปฐม  แจ้งธรรมมา ได้ หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเง่ือนไขประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

3. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้รายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 
มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
        - ไม่มี - 

 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 

 

 
        (ลงชื่อ)                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
























































































































































































































































