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ระเบียบวาระที่                                                                                                   หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 6 
ธันวาคม 2561 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

2 

 - ไม่มี -  
   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 รายงานผลการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด
กาญจนบุรี  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 รายงานผลการการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 
2562 

4 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 การขอค าชี้แจงและเอกสารประกอบการพิจารณาร้องทุกข์ กรณีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปี 2561 

4-5 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 

5 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 6 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ป ระจ าต าบ ล  (๑  ต าบ ล  ๑  โรง เรี ยน คุณ ภ าพ ) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

6-11 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 
    
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
12 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2561) 

12-17 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนต าแหน่ง การ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

17-20 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

21-22 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณี
พิเศษ 

22-24 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด 

24-25 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

25-26 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไป
ด ารงต าแหน่งสังกัดอ่ืน 

27 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 28-29 
ระเบียบวาระท่ี  6.9 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
29-31 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 ขออนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง 

31-33 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

34-40 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่  2 
และด้านที่ 3) 

41-43 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 
 
 

44-47 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                              หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) 

47-50 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
2) 

51-54 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 

54-59 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

59-61 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

61-63 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ                 
(ว 21/2560) 

63-67 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
 

67 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  67 
 - ไม่มี -  
   

ภาคผนวก  69 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1  วาระท่ี 4.1 70 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2  วาระท่ี 4.3 71-75 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3  วาระท่ี 4.4 76-101 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4  วาระท่ี 4.5 102-130 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5  วาระท่ี 6.1 131 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6  วาระท่ี 6.1 132-141 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7  วาระท่ี 6.4 142-147 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8  วาระท่ี 6.4 148-153 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9  วาระท่ี 6.10 154-166 
 เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 10  วาระท่ี 6.19 167-178 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่  3  มกราคม  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
2. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
3. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
4. นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

5.  นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 
 รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 4 

2. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

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

5. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

6. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ       
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวีระกิจ เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
2. นางสาวมาริสา  กฤษก้านเหลือง (รก.) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางสาวเบญจา กากะนิก นักวิชาการศษึกษาข านาญการพิเศษ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง นิติกรช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
5. นางสาวชนิดดา  บุษนามาศ      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.8 
6. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์  ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางสาวดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล 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 12/2561 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2561 
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที1่2/2561 เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  
2561  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

 

-  ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง  รายงานผลการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี 
               ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2561  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครู
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี  และคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล ภายในเดือน ธันวาคม 2561 จ านวน 2 รายนั้น 

คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบ  ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบประวัติและผลงานจากผลงานเอกสาร 
จากหลายคน และหลายทาง เช่น จากลูกศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาในอดีต และปัจจุบัน เพ่ือนครู 
ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน  เมื่อวันที่  12 – 13 ธันวาคม 2561  เพ่ือเสนอรายชื่อ ให้คณะกรรมการคัดเลือกครู      
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด
กาญจนบุรีในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อครู        
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี  ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกครู         
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบเสนอ  และได้
ส่งชื่อไปยังส่วนกลาง  จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

ล าดับ 1 นายอดิศักดิ์ บุญมา   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  
                                     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ล าดับ 2 นางจุรีพร สุทธิไส     ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
                                     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 70) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่อง    รายงานผลการการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการรายงานผลการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  เพ่ือรายงานผลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด /ส่วนราชการ/ หน่วยงานการศึกษา  ,ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของ กศจ., ปริมาณงานของ กศจ. , ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่เลขานุการ กศจ. / และ
สถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , เป้าหมายและความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล , ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานบุคคลและข้อข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านการบริหารงานบุคคลการก าหนด โดยส านักงาน 
ก.ค.ศ.ให้ส านักงานศึกษาการจังหวัดรวบรวม และสรุปรายงานผลการด าเนินการส่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบต่อไป 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอรายงานผลการการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดดังเอกสารนอกเล่ม) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน   
                คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 

ตามท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดปฏิทินในการด าเนินการย้ายในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการ
ย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด นั้น 

บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้ายและก าหนด
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ04009/ว 7995  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างให้ข้าราชการครูทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ ให้ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 9 - 29 มกราคม 
2562 (15 วันท าการ) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 71-75) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4  เรื่อง  การขอค าชี้แจงและเอกสารประกอบการพิจารณาร้องทุกข์ กรณีการย้ายข้าราชการ   
               ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
               คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2561 
 

ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก นายคณิต ชูลาภ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน          
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาให้ย้ายในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง  

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจง
ตามประเด็นร้องทุกข์พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาตามประเด็นร้องทุกข์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. อกศจ.กาญจนบุรี เป็นกรรมการให้คะแนนในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ในวันที่24 
กันยายน 2561 และประชุม อกศจ.กาญจนบุรี โดยใช้กรรมการชุดเดียวกันพิจารณาเรื่องย้ายนั้น ไม่ชอบด้วย กฎหมาย 

2. การให้คะแนนในข้อวิสัยทัศน์การเป็นผู้น า การแสดงวิสัยทัศน์เชิงประจักษ์ และองค์ประกอบที่ 2 ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาให้คะแนน ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ของจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความอาวุโสกว่า นางสาว
แสงอรุณ ประสพกาญจน์ ในทุกด้านตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เหตุใดจึงไม่ได้รับการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ 

4. ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
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เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 6 (2) ให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็น
คณะกรรมการร่วมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ. 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับ ซึ่งการพิจารณาแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 (2) ซึ่งถือว่า
เป็นค าสั่งย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนค าสั่งย้ายนางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ เนื่องจากการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการชี้แจ้งตามประเด็นดังกล่าว พร้อมจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ที่ 3 หน้า 76-101)  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
               สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561  เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  2561  ให้ด าเนินการการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
จ านวน  110  อัตรา ดังนี้ 

1.  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4  จ านวน 109   อัตรา 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                        จ านวน    1   อัตรา 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซด์ https://www.kanpeo.go.th/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 หน้า 102-130)  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kanpeo.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

๕.๑ เรื่อง    ขอความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
                               (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน                      
98  โรงเรียน  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 36  โรงเรียน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 29  โรงเรียน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 17  โรงเรียน 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน  16  โรงเรียน 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 
๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 2829  ลงวันที่ 

6 ธันวาคม  2561 
๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัยสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่า
เทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มี
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่องสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า 
โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารง
ตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

แนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ตามนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรื่องโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล       

๑โรงเรียนคุณภาพ) จะท าให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชนเป็นต้นแบบมีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการ
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่
เป็นประโยชน์เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
พิจารณา๓ระดับดังนี ้

๑.๑ คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล(๑ต าบล๑โรงเรียนคุณภาพ) ระดับต าบล
ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการ 
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบลประธานกรรมการ 
๒. ก านันกรรมการ 
๓. ผู้ใหญ่บ้านกรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนกรรมการ 
๕. ประธานกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียนกรรมการ 
๖. ศึกษานิเทศก์ (ผู้ดูแลพื้นที่ในต าบลที่โรงเรียนตั้งอยู่) กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและส่งให้คณะกรรมการระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

๑.๒คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ต าบล๑โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอ าเภอ
ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
คณะกรรมการ 
๑. นายอ าเภอประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยอ าเภอกรรมการ 
๔. ประธานกลุ่มเครือข่ายหรือสหวิทยาเขตกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรรมการและเลขานุการ 
 
หมายเหตุ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและส่งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 



8 
 

1.3 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ต าบล๑โรงเรียนคุณภาพ) ระดับจังหวัด 
(คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา) ประกอบด้วย 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายประธานกรรมการ 
๒. ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบรองประธานกรรมการ 
๓. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรรมการ 

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนผู้แทนองค์กรวิชาชีพและ
ผู้แทนภาคประชาชนด้านละหนึ่งคนกรรมการ 

๕. ศึกษาธิการจังหวัดกรรมการและเลขานุการ 
๖. รองศึกษาธิการจังหวัดผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้)  

หมายเหตุ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและรวบรวมส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดเพ่ือส่งให้สา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
 

บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑– ๔ ได้เสนอบัญชีรายชื่อโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) เพ่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้
ด าเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และ
รวบรวมส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด เพ่ือส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป  จ านวน 98  โรงเรียน  ดังนี้ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 26 โรงเรียน 
 

ที ่ รหัสโรงเรยีน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทรติดต่อ 
๑ ๑๐๗๑๐๒๐๐๐๗ อนุบาลกาญจนบรุ ี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๙๕๔๘-๓๒๘๗ 
๒ ๑๐๗๑๐๒๐๐๐๘ อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม 
บ้านใต้ เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๑๖๑๙-๑๙๒๖ 

๓ ๑๐๗๑๐๒๐๐๐๑ บ้านวังสารภ ี ปากแพรก เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๓๓๑๖-๓๓๑๖ 
๔ ๑๐๗๑๐๒๐๐๐๓ บ้านหัวหิน ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๗๙๐๗-๓๑๐๕ 
๕ ๑๐๗๑๐๒๐๐๑๔ บ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๒๖๙๑-๙๙๑๕ 
๖ ๑๐๗๑๐๒๐๐๑๙ วัดทุ่งลาดหญ้า”ลาดหญ้า

วิทยา” 
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๙๒๕๔-๙๗๖๐ 

๗ ๑๐๗๑๐๒๐๐๐๙ วัดศรีอุปลาราม หนองบัว เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๙๘๓๖-๐๙๒๔ 
๘ ๑๐๗๑๐๒๐๐๒๗ บ้านวังด้ง วังด้ง เมืองกาญจนบุร ี ๐๙-๒๒๗๕-๙๑๙๙ 
๙ ๑๐๗๑๐๒๐๐๒๘ บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝา่ย

ผลิตอุปถมัภ์) 
ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๙๒๑๕-๙๔๒๕ 

๑๐ ๑๐๗๑๐๒๐๐๔๑ บ้านวังลาน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๑๙๑๓-๓๘๐๓ 
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ที ่ รหัสโรงเรยีน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทรติดต่อ 
๑๑ ๑๐๗๑๐๒๐๐๓๘ บ้านแก่งหลวง เกาะส าโรง เมืองกาญจนบุร ี ๐๙-๖๖๙๕-๒๖๑๕ 
๑๒ ๑๐๗๑๐๒๐๐๔๗ บ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๔๐๗๖-๐๗๗๑ 
๑๓ ๑๐๗๑๐๒๐๐๔๖ วัดบ้านเก่า บ้านเก่า เมืองกาญจนบุร ี ๐๘-๑๙๔๓-๔๕๕๐ 
๑๔ ๑๐๗๑๐๒๐๐๙๒ วัดอินทาราม                        

”โกวิทอินทราราม” 
หนองขาว ท่าม่วง ๐๘-๙๙๑๙-๓๗๗๔ 

๑๕ ๑๐๗๑๐๒๐๑๑๙ วัดโพธิ์ศรสีุขาราม วังศาลา ท่าม่วง ๐๖-๒๑๙๒-๔๔๕๓ 
๑๖ ๑๐๗๑๐๒๐๑๐๑ เขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ ท่าม่วง ๐๘-๑๙๔๒-๔๐๒๖ 
๑๗ ๑๐๗๑๐๒๐๑๑๔ วัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง ๐๘-๙๕๓๖-๐๐๖๙ 
๑๘ ๑๐๗๑๐๒๐๑๐๕ วัดม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง ๐๘-๔๗๒๑-๕๒๔๑ 
๑๙ ๑๐๗๑๐๒๐๑๐๔ บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ ท่าม่วง ๐๘-๑๓๖๕-๔๘๖๑ 
๒๐ ๑๐๗๑๐๒๐๑๓๒ บ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง ๐๘-๙๘๓๖-๓๔๐๘ 
๒๑ ๑๐๗๑๐๒๐๑๐๘ วัดหนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง ๐๘-๙๘๓๗-๓๘๐๐ 
๒๒ ๑๐๗๑๐๒๐๐๙๗ วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง ๐๘-๑๙๔๓-๐๔๗๕ 
๒๓ ๑๐๗๑๐๒๐๐๙๙ วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง ท่าม่วง ท่าม่วง ๐๙-๒๒๖๒-๖๒๒๙ 
๒๔ ๑๐๗๑๐๒๐๑๒๐ ตลาดส ารอง พังตรุ ท่าม่วง ๐๘-๐๐๘๗-๘๘๔๘ 
๒๕ ๑๐๗๑๐๒๐๑๒๑ วัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง ๐๘-๗๐๙๖-๕๗๙๙ 
๒๖ ๑๐๗๑๐๒๐๑๑๐ วัดขุนไทยธาราม รางสาลี ่ ท่าม่วง ๐๘-๑๗๕๗-๕๖๒๘ 
๒๗ ๑๐๗๑๐๒๐๓๗๒ อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ๐๘-๑๙๔๓-๕๑๓๐ 
๒๘ ๑๐๗๑๐๒๐๓๗๓ บ้านหนองไผ ่ หนองไผ ่ ด่านมะขามเตี้ย ๐๘-๑๗๐๓-๕๙๙๘ 
๒๙ ๑๐๗๑๐๒๐๓๘๘ วัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย ๐๘-๑๗๓๖-๗๔๓๙ 
๓๐ ๑๐๗๑๐๒๐๓๘๕ บ้านไทรทอง จระเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ๐๘-๙๙๑๙-๑๔๙๑ 
๓๑ ๑๐๗๑๐๒๐๓๖๐ บ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวสัดิ ์ ๐๘-๑๙๔๒-๒๒๐๑ 
๓๒ ๑๐๗๑๐๒๐๓๔๘ ชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน ศรีสวสัดิ ์ ๐๘-๔๗๑๔-๒๑๓๙ 
๓๓ ๑๐๗๑๐๒๐๓๕๒ บ้านพุน้ าเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ ศรีสวสัดิ ์ ๐๘-๑๓๖๔-๔๐๕๔ 
๓๔ ๑๐๗๑๐๒๐๓๕๙ บ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง ศรีสวสัดิ ์ ๐๘-๕๓๑๕-๗๔๑๖ 
๓๕ ๑๐๗๑๐๒๐๓๔๔ บ้านนาสวน นาสวน ศรีสวสัดิ ์ ๐๘-๕๒๙๕-๑๕๙๔ 
๓๖ ๑๐๗๑๐๒๐๓๕๐ อนุบาลศรสีวัสดิ ์ หนองเป็ด ศรีสวสัดิ ์ ๐๘-๑๕๑๙-๑๗๐๕ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  จ านวน 29 โรงเรียน 

ที ่ รหัสโรงเรยีน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทรติดต่อ 
๑ ๑๐๗๑๐๒๐๑๓๖ บ้านท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา ๐๘ ๑๔๘๑ ๙๒๙๐ 
๒ ๑๐๗๑๐๒๐๑๔๖ วัดดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่ามะกา ๐๘ ๑๙๔๒ ๓๘๖๗ 
๓ ๑๐๗๑๐๒๐๑๖๔ วัดสนามแย ้ สนามแย ้ ท่ามะกา ๐๘ ๙๘๐๖ ๕๕๑๖ 
๔ ๑๐๗๑๐๒๐๑๖๕ บ้านหนองกรด ยางม่วง ท่ามะกา ๐๘ ๙๘๒๖ ๘๔๕๕ 
๕ ๑๐๗๑๐๒๐๑๕๐ วัดส านักคร้อ ตะคร้ าเอน ท่ามะกา ๐๙ ๗๑๕๗ ๘๕๐๕ 
๖ ๑๐๗๑๐๒๐๑๔๔ วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” ท่าเรือ ท่ามะกา ๐๘ ๑๙๔๓ ๗๙๓๕ 
๗ ๑๐๗๑๐๒๐๑๘๑ วัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา ๐๘ ๑๙๔๒ ๘๐๒๐ 
๘ ๑๐๗๑๐๒๐๑๘๓ วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี ๑๔๒ หนองลาน ท่ามะกา ๐๘ ๔๘๕๔ ๘๕๐๔ 
๙ ๑๐๗๑๐๒๐๑๗๘ ประชาวิทยาคาร อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา ๐๘ ๙๒๐๘ ๗๕๘๕ 

๑๐ ๑๐๗๑๐๒๐๑๖๖ วัดหวายเหนยีว “ปุญสริิวิทยา” หวายเหนียว ท่ามะกา ๐๘ ๑๙๑๓ ๘๗๒๙ 
๑๑ ๑๐๗๑๐๒๐๑๖๘ บ้านหนองหิน เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา ๐๖ ๑๕๖๑ ๔๕๕๓ 
๑๒ ๑๐๗๑๐๒๐๑๗๐ วัดหนองพลับ แสนตอ ท่ามะกา ๐๘ ๔๓๑๗ ๑๕๔๙ 
๑๓ ๑๐๗๑๐๒๐๑๕๕ วัดเขาใหญ ่ โคกตะบอง ท่ามะกา ๐๘ ๖๑๖๒ ๙๖๙๔ 
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ที ่ รหัสโรงเรยีน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทรติดต่อ 
๑๔ ๑๐๗๑๐๒๐๑๕๙ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ดอนขมิ้น ท่ามะกา ๐๙ ๔๐๐๗ ๐๙๔๘ 
๑๕ ๑๐๗๑๐๒๐๑๓๗ วัดคร้อพนัน ท่าไม ้ ท่ามะกา ๐๘ ๙๘๐๖ ๑๙๒๑ 
๑๖ ๑๐๗๑๐๒๐๑๕๔ ดอนสามง่ามผิว หงสวณีะอุปถัมภ ์ ท่าเสา ท่ามะกา ๐๙ ๐๙๙๖ ๕๕๓๖ 
๑๗ ๑๐๗๑๐๒๐๑๕๗ วัดหนองพันท้าว 

(พรประชาวิทยาคาร) 
พงตึก ท่ามะกา ๐๘ ๑๘๘๐ ๒๔๑๖ 

๑๘ ๑๐๗๑๐๒๐๒๖๑ วัดบ้านทวน พนมทวน พนมทวน ๐๘ ๙๒๕๖ ๙๙๘๘ 
๑๙ ๑๐๗๑๐๒๐๒๘๘ วัดเบญพาด พังตรุ พนมทวน ๐๘ ๑๑๙๘ ๖๐๖๘ 
๒๐ ๑๐๗๑๐๒๐๒๗๖ วัดดอนเจดยี ์ ดอนเจดีย ์ พนมทวน ๐๘ ๙๙๑๐ ๙๐๙๖ 
๒๑ ๑๐๗๑๐๒๐๒๘๑ บ้านสระลุมพุก หนองสาหร่าย พนมทวน ๐๘ ๒๒๙๖ ๓๗๒๑ 
๒๒ ๑๐๗๑๐๒๐๒๗๓ บ้านหลุมหิน หนองโรง พนมทวน ๐๘ ๙๘๓๖ ๗๖๗๔ 
๒๓ ๑๐๗๑๐๒๐๒๖๙ วัดทุ่งสมอ ทุ่งสมอ พนมทวน ๐๘ ๑๙๘๑ ๕๒๙๒ 
๒๔ ๑๐๗๑๐๒๐๒๙๓ บ้านตลาดเขต มติรภาพที่ ๑๐๕ รางหวาย พนมทวน ๐๙ ๘๓๒๑ ๖๐๙๖ 
๒๕ ๑๐๗๑๐๒๐๒๖๕ วัดสาลวนาราม ดอนตาเพชร พนมทวน ๐๘ ๑๒๙๐ ๗๒๘๘ 
๒๖ ๑๐๗๑๐๒๐๔๒๒ บ้านซ่อง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ๐๙ ๒๒๕๔ ๙๖๖๕ 
๒๗ ๑๐๗๑๐๒๐๔๒๐ บ้านวังไผ ่ วังไผ ่ ห้วยกระเจา ๐๘ ๑๗๓๖ ๙๘๐๗ 
๒๘ ๑๐๗๑๐๒๐๔๔๑ วัดเขารักษ์ ดอนแฉลบ ห้วยกระเจา ๐๘ ๙๕๒๐ ๔๐๑๑ 
๒๙ ๑๐๗๑๐๒๐๔๓๐ วัดสระลงเรือ สระลงเรือ ห้วยกระเจา ๐๘ ๑๗๓๖ ๒๓๗๑ 

 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  จ านวน  17  โรงเรียน 

ที ่ รหัสโรงเรยีน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทรติดต่อ 
๑ ๑๐๗๑๐๒๐๑๘๘ บ้านวังสิงห ์ สิงห์ ไทรโยค ๐๘ ๙๐๐๙ ๔๕๕๗ 

๒ ๑๐๗๑๐๒๐๒๑๖ บ้านบ้องตี้ บ้องตี้ ไทรโยค ๐ ๓๔๖๘ ๖๔๒๐ 

๓ ๑๐๗๑๐๒๐๒๑๗ บ้านเขาสามชั้น ลุ่มสุม่ ไทรโยค ๐๙ ๒๕๖๔ ๕๑๕๗ 

๔ ๑๐๗๑๐๒๐๒๐๖ บ้านแก่งระเบิด วังกระแจะ ไทรโยค ๐๘ ๑๖๘๖ ๔๓๙๐ 

๕ ๑๐๗๑๐๒๐๒๐๐ สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ศรีมงคล ไทรโยค ๐๘ ๖๑๖๐ ๕๗๖๓ 

๖ ๑๐๗๑๐๒๐๒๐๗ พุทธวิมุติวิทยา ท่าเสา ไทรโยค ๐๘ ๑๐๑๑ ๔๓๖๕ 

๗ ๑๐๗๑๐๒๐๒๒๖ วัดใหม่ดงสัก ไทรโยค ไทรโยค ๐๘ ๑๒๙๖ ๖๖๑๘ 

๘ ๑๐๗๑๐๒๐๐๖๓ วัดปรังกาส ี ท่าขนุน ทองผาภูม ิ ๐ ๓๔๖๘ ๔๐๕๘ 

๙ ๑๐๗๑๐๒๐๑๘๓ บ้านหินดาด หินดาด ทองผาภูม ิ ๐๘ ๗๑๑๐ ๗๖๒๓ 

๑๐ ๑๐๗๑๐๒๐๐๖๘ บ้านดินโส สหกรณ์นิคม ทองผาภูม ิ ๐๘ ๑๙๔๒ ๔๐๑๒ 

๑๑ ๑๐๗๑๐๒๐๐๙๐ บ้านห้วยเสือ ชะแล ทองผาภูม ิ ๐๘ ๑๐๕๓ ๗๙๐๑ 

๑๒ ๑๐๗๑๐๒๐๐๘๔ สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ห้วยเขย่ง ทองผาภูม ิ ๐๘ ๗๐๓๘ ๔๓๖๘ 

๑๓ ๑๐๗๑๐๒๐๐๘๓ เพียงหลวง ๓ (เหมืองแร่อตี่อง)  
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

ปิล๊อก ทองผาภูม ิ ๐๘ ๑๙๘๑ ๔๓๐๒ 

๑๔ ๑๐๗๑๐๒๐๐๗๑ บ้านกุยแหย ่ ลิ่นถ่ิน ทองผาภูม ิ ๐๙ ๒๙๔๘ ๒๗๖๔ 

๑๕ ๑๐๗๑๐๒๐๓๗๑ บ้านท่าดินแดง ปรังเผล สังขละบรุ ี ๐๘ ๓๓๓๙ ๔๕๓๙ 

๑๖ ๑๐๗๑๐๒๐๐๙๗ บ้านกองม่องทะ ไล่โว ่ สังขละบรุ ี ๐ ๓๔๕๔ ๖๖๔๕ 

๑๗ ๑๐๗๑๐๒๐๓๖๒ อนุบาลสังขละบุร ี หนองล ู สังขละบรุ ี ๐๓ ๐๔๕๙ ๕๐๖๒ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  16  โรงเรียน 
ที ่ รหัสโรงเรยีน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทรติดต่อ 
๑ ๑๐๗๑๐๒๐๒๔๔ บ้านช่องด่าน ช่องด่าน บ่อพลอย ๐๘ ๔๐๗๘ ๐๔๔๒ 
๒ ๑๐๗๑๐๒๐๒๓๕ อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย บ่อพลอย ๐๘ ๑๗๘๑ ๙๙๔๘ 
๓ ๑๐๗๑๐๒๐๒๕๑ บ้านหนองรี หนองรี บ่อพลอย ๐๘ ๑๒๙๙ ๐๙๙๒ 
๔ ๑๐๗๑๐๒๐๒๕๖ บ้านหนองกร่าง หนองกร่าง บ่อพลอย ๐๘ ๕๒๙๐ ๘๔๔๖ 
๕ ๑๐๗๑๐๒๐๒๒๙ วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพท่ี๙) หนองกุ่ม บ่อพลอย ๐๘ ๑๐๐๗ ๓๖๓๖ 
๖ ๑๐๗๑๐๒๐๒๕๒ บ้านยางสูง หลุมรัง บ่อพลอย ๐๘ ๕๗๗๘ ๑๐๑๘ 
๗ ๑๐๗๑๐๒๐๔๐๘ ป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) สมเด็จเจริญ หนองปรือ  
๘ ๑๐๗๑๐๒๐๔๐๑ อนุบาลหนองปรือ หนองปรือ หนองปรือ ๐๘ ๖๑๖๘ ๖๕๗๗ 
๙ ๑๐๗๑๐๒๐๔๑๑ บ้านหนองแกประชาสรรค ์ หนองปลาไหล หนองปรือ ๐๘ ๙๐๒๗ ๙๕๙๐ 

๑๐ ๑๐๗๑๐๒๐๓๐๓ ราษฎร์บ ารุงธรรม ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ ๐๘ ๗๐๓๔ ๔๔๔๗ 
๑๑ ๑๐๗๑๐๒๐๒๙๔ อนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ ๐๘ ๗๐๑๑ ๕๑๙๘ 
๑๒ ๑๐๗๑๐๒๐๓๒๘ บ้านหนองเค็ด หนองนกแก้ว เลาขวัญ ๐๘ ๖๑๖๙ ๕๔๖๓ 
๑๓ ๑๐๗๑๐๒๐๓๒๑ บ้านตลุงเหนือ หนองประด ู เลาขวัญ ๐๘ ๑๙๔๓ ๒๓๘๖ 
๑๔ ๑๐๗๑๐๒๐๓๓๖ บ้านตรอกสะเดา หนองปลิง เลาขวัญ ๐๘ ๑๘๘๐ ๙๓๑๔ 
๑๕ ๑๐๗๑๐๒๐๓๑๑ ชุมชนบ้านหนองฝ้าย หนองฝ้าย เลาขวัญ ๐๘ ๖๐๙๑ ๑๓๓๓ 
๑๖ ๑๐๗๑๐๒๐๓๐๓ บ้านหนองโสน หนองโสน เลาขวัญ ๐๘ ๑๙๘๑ ๗๖๗๙ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ดังกล่าวแล้ว             จึง
เห็นสมควร  เห็นชอบรายชื่อโรงเรียนตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่เสนอ และแจ้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  จ านวน 98  

โรงเรียน ตามที่เสนอ 
2. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน  ลงนามรับรองในบัญชีรายชื่อโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  ด าเนินการจัดส่งบัญชี

รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามที่เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1     เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2                
(1 ตุลาคม 2561) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการแบ่งสัดส่วน
และการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนในแต่ละกลุ่มของข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น 

เงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้น

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

ต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
7. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 9/2559

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) 
8. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/065 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560เรื่อง ซักซ้อม

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ 
10. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว5021                   

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2                     
(1 ตุลาคม 2561) 

11. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/7545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีหนังสือ ที่ ศธ 0258/ว 2165   ลงวันที่  25 ตุลาคม 2561  
แจ้งให้ สพป.กจ.1 -สพป.กจ.4 และ สพม.8 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการแก้ไขโควตาและการใช้สัดส่วน
ให้เป็นไปตามประกาศ สพฐ.เรื่องแนวปฎิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พศ. 2551 ข้อ 8.5.2  แก่ข้าราชการให้เป็นไปตามโควตาตัวเต็มรวมกับการปัดเศษ (ถ้ามี) ของ
แต่ละกลุ่ม ที่ก าหนดให้การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มให้แบ่ง  ดังนี้ 
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กลุ่มที ่ สพท./กลุ่ม 
โควตา 

15% 

โควตา 

จัดสรร 
หมายเหตุ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1    

1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   189.15 186 ขาด 3 คน 

2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   19.95 22 เกิน 2 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 2.10 3 เกิน 1 คน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   134.85 132 ขาด 3 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   13.80 15 เกิน 1 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 2.10 4 เกิน 2 คน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   168.15 164 ขาด 4 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   11.55 15 เกิน 3 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 1.20 2 เกิน 1 คน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   138.75 135 ขาด 4 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   13.50 16 เกิน 2 คน 
3 กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานใน สพท. 1.35 3 เกิน 2 คน 

สพม.8    
1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา   213.15 209 ขาด 3 คน 
2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   3.75 6 เกิน 2 คน 

 

และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ  วันที่ 1 กันยายน 2561  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)  ดังนี้ 

1. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 - 8 หรือ คศ.3 
ลงมา  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เสนอ  ยกเว้นกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานใน สพท. ที่ได้รับการจัดสรรโควตาเพิ่ม ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ รวม 2 ขั้นทั้งปี ให้เลื่อน ดังนี้ 

1.1 ผู้ที่รับการเลื่อน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 1 ขั้น  ให้เลื่อน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
0.5 ขั้น  ไปพลางก่อน 

1.2 ผู้ที่รับการเลื่อน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 0.5 ขั้น  ให้เลื่อน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
1 ขั้น ไปพลางก่อน 

(ทั้งนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
จัดท าหนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเรื่องโควตาและการใช้สัดส่วนให้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8.5.2  เมื่อได้ข้อยุติจะด าเนินการ
พิจารณาต่อไป) 

 

2. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2 ระดับ 9 – 11  หรือ
อันดับ 4 ขึ้นไป ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เสนอ   

3. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต เสนอ      
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4. มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ในนามผู้ออกประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ในประเด็นที่ระบุในข้อ 8.5.2 
ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  สามารถใช้โควตาของ กลุ่มที่ 1  กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 
(ครู) ไปให้กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  และกลุ่มที่ 3  กลุ่มข้าราชการที่ปฎิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้หรือไม่อย่างไร   เมื่อผลการหารือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประการใด  ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

4.๑ หากผลการหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรุปว่า การแบ่งสัดส่วน
การใช้โควตา 15% เป็นภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถใช้ข้ามกลุ่มได้  ให้เห็นชอบตามที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 

4.๒ หากผลการหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรุปว่า การแบ่งสัดส่วน
การใช้โควตา 15%  ของแต่ละกลุ่ม  ตามข้อ 8.5.2 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
เป็นการแบ่งสัดส่วนการใช้โควตา ร้อยละ 15 ให้เป็นของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
เขต ทบทวนและแก้ไข โดยให้ระบุชื่อบุคคลของกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ใช้โควตาเกิน และเสนอชื่อข้าราชการ        
กลุ่มท่ี 1 สายผู้สอนเพิ่มเติม   เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

ทั้งนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดท า
หนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเรื่องโควตาและการใช้สัดส่วนให้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 8.5.2และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ส่งหนังสือหารือไปยังส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 0258/2228 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5 หน้า 131) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือตอบข้อหารือในเรื่อง แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/7545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6 หน้า 132-141) 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า “เรื่องโควตาและวงเงินส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการได้ก าหนดรายละเอียดไว้  ดังนี้ 

1. ตามข้อ 8.1 การแบ่งกลุ่มโควตาและวงเงินให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 
1.1 กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือน อันดับ 1-8 อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 

  1.2 กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ 9-11 อันดับ คศ.4-คศ.5 
2.  ตามข้อ 8.5.2 การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
 2.1 กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 
 2.2 กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2.3 กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ทั้งนี้  ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในสัดส่วนที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม โดยค านึงถึง 
(ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
(ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)หรือ

การคมนาคมไม่สะดวกหรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
(ค) หน่วยงานการศึกษาท่ีขาดแคลนอัตราก าลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากการตอบข้อหารือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเรื่องโควตาและวงเงินส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตาม
กฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2550นั้น ยังเป็นไปตาม
แนวหนังสือตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551โดยยังขาดความชัดเจนในแนวการ
พิจารณาในเรื่องโควตาและการใช้สัดส่วน              
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติยืนยันการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)   เหมือนเดิม เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่ม
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. ที่ได้รับการจัดสรรโควตาเพ่ิม ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ รวม 2 ขั้นทั้งปีใน
กลุ่มของผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ความเห็น กศจ.กาญจนบุรี 
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  ได้พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 

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

การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาการพิจารณาความดีความชอบ  การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม
ข้อ 8.5.2 ทั้ง 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา  (2) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา  (3) กลุ่มข้าราชการที่
ปฎิบัติงานโดยใช้โควตา 15% ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และสร้างเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   
 

ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล  นิติกรช านาญการพิเศษ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  -  กล่าวว่า   การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในสัดส่วนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)   หรือการคมนาคมไม่สะดวกหรือมีความ
ยากล าบากในการปฏิบัติงาน หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง  โดย
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ยืนยันมติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)   เหมือนเดิม เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณา 

 

นายอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  - ชี้แจงว่า  ตามที่ ผู้แทนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  กล่าวถึง การพิจารณาความดีความชอบของ  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้
พิจารณาในกรอบ 3 กรอบ กรอบที่ 1 คือ เกินวงเงินไหม กรอบที่ 2  คือ เกินโควต้า 15% หรือใกล้เคียงไหม  และ
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กรอบที่ 3 คือ การพิจารณาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)หรือการคมนาคมไม่สะดวกหรือมีความยากล าบากใน
การปฏิบัติงาน หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานสูง ถ้าใกล้เคียง  โดย
ขอร้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าใช้กรอบที่ 3 มาก  หากจะใช้ต้องไม่เกิน 10 คน  ซึ่งส านักงานเขตได้ใช้
กรอบที่ 3  ไม่เกิน 4 คน  จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ครั้งนี้ด้วย 

 

นายภูวเดช  อินทรพรหม   ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  – กล่าวว่า      
การพิจารณาความดีความชอบ  ให้เป็นดุลยพินิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต โดยการพิจารณาให้ยึดหลัก
คุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการักษา
วินัย คุณธรรม ทั้งนี้  การเลื่อนเงินเดือนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีมติอนุมัติโควต้า 15% ครั้งที่ 1 ไป
เรียบร้อยแล้วและการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 ได้ผ่านการพิจารณาดังกล่าวจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามาเรียบร้อยแล้ว 

 

นายศิวโรฒ  จิตนิยม  ผู้แทนภาคประชาชน – กล่าวว่า  จากการยืนยันมติเดิมทุกครั้งของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งผ่านกระบวนการทบทวน และการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองมา
หลายครั้ง  จึงเห็นสมควร  ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้ 

 

นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  -  กล่าวว่า              การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด้วยความ
เหมาะสมและเป็นธรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา    

 

นางอรณิช  วรรณนุช  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี  - กล่าวว่า  การพิจารณาความดีความชอบ  เป็นดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ที่จะพิจารณาในภาพรวม โควต้า 15%  ซึ่งในการพิจารณาในครั้งนี้  ได้ผ่านการทบทวนและยืนยัน
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมาเรียบร้อยแล้ว 

 

ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  โดยประธานกรรมการ กศจ.กาญจนบุรี  จึงขอให้       
ที่ประชุมออกเสียง เพ่ือลงมติเห็นชอบ และไม่เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอ  ผลปรากฏว่า  
คณะกรรมการเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเอกฉันท์  คณะกรรมการที่ลงมติ
เห็นชอบประกอบด้วย  

1. นายภูวเดช  อินทรพรหม       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
                                      ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
2. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล  นิติกรช านาญการพิเศษ 

                                               ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3.  นางอรณิช  วรรณนุช         ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                     และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
                                         ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                         ตามอัธยาศัย 
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4. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
                                         ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
5. นายศิวโรฒ  จิตนิยม         ผู้แทนภาคประชาชน 
6. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอุดม  เหลืองสด         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอนันต์  กัลปะ         ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประธาน กศจ.กาญจนบุรี (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) -     
กล่าวว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์  จึงได้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้เลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือน ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนในครั้งต่อไป จะใช้ระบบเลื่อน
เงินเดือนแบบใหม่ แบบระบบร้อยละ (%)  ต่อไป 
 

มติ กศจ.   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ในส่วนของข้าราชการกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา และกลุ่ม
ข้าราชการปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตาเพ่ิม โดยให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษรวม 2 ขั้นทั้งปี ให้แก่ข้าราชการกลุ่มดังกล่าว 

 

6.2   เรื่อง    การขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)     

ค าขอ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนต าแหน่ง การ
ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน  25 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 11 ต าแหน่ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 7   ต าแหน่ง 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 7  ต าแหน่ง 

 

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

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

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

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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5. รายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9 มกราคม  2561 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560                          
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 อัตรา 
ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 9 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

2 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 11 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

3 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

4 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

5 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ อ 14 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

6 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ   อ 22 บริหารงานบุคคล  

7 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ   อ 23 บริหารงานบุคคล  

8 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 26 บริหารงานบุคคล  

9 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 33 นโยบายและแผน  

10 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 40 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ  

11 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 41 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 นักประชาสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 4 อ านวยการ  

2 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 11 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

3 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 12 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

4 นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 บริหารการเงินและสินทรัพย์  

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 32 นโยบายและแผน  

6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 34 นโยบายและแผน  
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ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม หมายเหตุ 

7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 46 ตรวจสอบภายใน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 2 อ านวยการ  
2 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ อ 15 บริหารการเงินและสินทรัพย์  
3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 22 บริหารงานบุคคล  
4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 23 บริหารงานบุคคล  
5 นิติกร ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ อ 25 บริหารงานบุคคล  
6 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 26 บริหารงานบุคคล  
7 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบแล้ว มี
จ านวนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ไม่เกินจ านวนตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่างที่ไม่ติดเงื่อนไขในการน าไปใช้และไม่เกินจ านวนตามกรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนดจึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบน าต าแหน่งว่าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรีโดยด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามามาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4         
รวมทั้งสิ้น จ านวน 25 อัตรา 
  2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้
ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด และกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม และความจ าเป็น 
      2.1 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ
ประเมนิและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 8 ราย  ประกอบด้วย 

1) นายอาดุลย์ พรมแสง     ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ 
 2) นายปกรณ์ ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 3) นายคุณาพิศน์  แซมสีม่วง  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 4) นายอารักษ์ วิเศษสิงห์     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 5) นายนิพนธ์ ภัทรวังส์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 6) นางพรกมล ปลาอ่อน  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 7) นายแมน ค าวงษ์    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 8) นางนงนุช ก้านเหลือง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.2 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ 
ประเมินและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 6 ราย  ประกอบด้วย 
 1) นายณรงค์ ศรีละมุล  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  ประธานกรรมการ 
 2) นายศุภชัย มากสมบูรณ์     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  กรรมการ 
 3) นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 4) นางทิพย์ปภากร กิจเฟ่ืองฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
 5) นายวีระกิจ เม่งอ าพัน   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางพรทิพย์ ชมภูธวัช   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.3 คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ 
ประเมินและตัวชี้วัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 6 ราย  ประกอบด้วย 

๑) นายนิพัฒน์  มณี  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ประธานกรรมการ 
 2) นายชัยนนท์ นิลพัฒน์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  กรรมการ 
 3) นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
 4) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 5) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6)นางลภัสรดาสอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ           กรรมการและเลขานุการ 
 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.3   เรื่อง    ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู                
(กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในต่างจังหวัด  จ านวน 2 ราย  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  1  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน  1  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และ

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

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีความประสงค์ขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู (กรณีพิเศษ)  ไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด จ านวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้ 

1.1  นางดารณี  โสรัจจกิจ วุฒิ ศศ.บ. ( ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ) ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1  
โรงเรียนบ้านบ้านน้ าพุ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ยื่นค าร้องขอย้าย   กรณี
พิเศษ (กรณีดูแลบิดา ที่เจ็บป่วยร้ายแรง) เนื่องจากต้องดูแลบิดา ซึ่งชราภาพ (อายุ 78 ปี) และเป็นโรคหลอดเลือดใน
สมองตีบ อ่อนแรงแขนขาซีกขวา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยได้มีการรับรองข้อเท็จจริงจากประธานชุมชน
สามต าบลเทศบาลนครนครปฐม และโรงพยาบาลดอนตูม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 
459 /2561สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม2561  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าการขอย้ายกรณีพิเศษ
ของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด    ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวมี ความ
ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

1.2  นางสาวสุวิชา  แสงงาม   วุฒิ/วิชาเอก  ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   รับ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม   เงินเดือน 19,100 บาท   ได้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  เนื่องจากดูแลมารดาป่วยโรค
กระดูกไขสันหลังกดทับเส้นประสาทไขสันหลัง ต้องท ากายภาพเป็นประจ า บิดาป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเส้นเลือดสูง ท าให้ระบบตาอักเสบ ไม่สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ที่ 277/2561 สั่ง ณ วันที่   
19 ธันวาคม 2561 แล้ว  ปรากฏว่าการขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
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2.ข้าราชการ จ านวน 2 ราย ดังกล่าว ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์ และภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของมารดาที่ต้องมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  เพ่ือประกอบการพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 
142-147  เอกสารหมายเลข 8 หน้า  148-153) 
   

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษเห็นสมควร        
ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามท่ีระบุในค าร้องขอย้าย 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (กรณีพิเศษ)  จ านวน  2  ราย  ดังนี้ 
๑. ราย คือ นางดารณี  โสรัจจกิจ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านบ้านน้ าพุ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
๒. ราย นางสาวสุวิชา  แสงงาม  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   เพ่ือ
พิจารณาการย้ายต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.4   เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (ขอย้ายกรณีพิเศษ) ภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 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  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) การยา้ยกรณีพิเศษ 
 10.1การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่
กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา 
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 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 สั งกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 277/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ทั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

-นางสาวพรรษา  ฉิมพงษ์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.3 รับเงินเดือนขั้น 33,140 บาท เลขที่ต าแหน่ง
2240 โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ 
ขอย้ายกรณีพิเศษ (กรณีตนเองเจ็บป่วยร้ายแรง) เนื่องจากข้าราชการรายนี้ ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมต้องได้รับการ
ผ่าตัดอย่างเร่งด่วนและรักษาด้วยเคมีบ าบัด โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ช็อคโกแลตซีส) โรคเยื่อแก้วหูทะลุอย่าง
รุนแรง มีความจ าเป็นต้องอยู่ใกล้ครอบครัวเพ่ือความสะดวกในการรักษาตัว  โดยข้าราชการดังกล่าวได้แนบเอกสาร
ใบรับรองแพทย์จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประกอบการพิจารณา แ ละ
ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม มีความเห็นว่า  “มีความจ าเป็นเร่งด่วนเห็นสมควรให้ย้ายได้” 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการ
รายดังกล่าว ได้ตรวจสอบต าแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน ปรากฏว่ามีต าแหน่งว่างที่สามารถน ามา
พิจารณารับย้ายได้ คือ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกั ดได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้  นางสาวพรรษา  ฉิมพงษ์  
ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 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  ขออนุมัติดังนี้ 
1. ให้ นางสาวพรรษา  ฉิมพงษ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน

บ้านตลุงเหนือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
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2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งฯ และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.5   เรื่อง    ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างจังหวัด 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4จ านวน 1 ราย 
 

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

( มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่  21 เมษายน 2559  เรื่อง                   

การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 
ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 14  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552   เรื่อง  การจัด
กลุ่มต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 10 
อัตรา  

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) มี
ความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง

เลขท่ี 
ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง เงินเดือน 

1 นายอาทิตย์  เงินมาก นักวิชาการศึกษา/สพป.
กาญจนบุรี เขต 4 

อ 37 วิชาการ ช านาญการ 26,400 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอ
ย้ายได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นควร
ให้ส่งค าร้องขอย้ายของนายอาทิตย์ เงินมาก ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือด าเนินการ
พิจารณาการย้ายต่อไป  
 

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  ขออนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายอาทิตย์ เงินมาก ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือด าเนินการพิจารณาการย้ายต่อไป 
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.6 เรื่อง      การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/18991 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

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

 4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 112 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดด าเนินการจัดส่ง
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เอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมรายงานการประชุม กศจ. ที่มีมติอนุมัติให้
โอน 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่าน
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 
ราย ดังนี้ 

รายที่ 1 นางสาลินี อุดมผล ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 1830 รับ
เงินเดือน 39,730 บาท โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 1 

รายท่ี 2  นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช   ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 
2197 รับเงินเดือน 28,590 บาท โรงเรียนบ้านแก่งจอ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การโอนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 รายดังกล่าว 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

๑. นางสาลินี อุดมผล ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 1830 รับเงินเดือน 
39,730 บาท โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

๒. นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 2197 รับ
เงินเดือน 28,590 บาท โรงเรียนบ้านแก่งจอ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 

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

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาราย      
นางสุมาลี กาญจนวงศ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   
เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งครู ที่สังกัดส านักงาน กศน. 

 

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

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

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม    
2561มีมติอนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสุมาลี กาญจนวงศ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนวัด
ท่ามะขาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งครู ที่สังกัดส านักง าน 
กศน. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นั้น 

2. บัดนี้ ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 ยังไม่สามารถด าเนินการออกค าสั่งให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารายดังกล่าวภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561จนกว่าส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน กศน.) จะ
ด าเนินการแจ้งมติเห็นชอบให้รับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ก่อนเนื่องจากกรณีการรับโอนข้าราชการราย
ดังกล่าว เป็นกรณีที่ต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 57 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลื่อนก าหนดการให้โอนไปด ารงต าแหน่ง

ที่สังกัดส านักงาน กศน.โดยให้มีผลตั้งวันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับแจ้งมติเห็นชอบให้รับ
โอนโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ราย 

นางสุมาลี กาญจนวงศ์ ต าแหน่งครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี      
เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งครู ที่สังกัดส านักงาน กศน. ทั้งนี้ ให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 ออกค าสั่งให้โอนโดยมีผลตั้งวันที่ 3 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับแจ้งมติเห็นชอบให้รับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.8  เรื่อง   การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ เกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 ต าแหน่ง 

        

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

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

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

ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง  การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

 

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

ทางการศึกษา สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งว่าง) ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ดังนี้ 

ที ่
ต าแหน่ง/
โรงเรียน 

 
อ าเภอ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

เงินเดือน อัตราก าลังครูเกิน
เกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) 

หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น 

บริหาร ผู้สอน  
1 บ้านหนองส าโรง บ่อพลอย คร ู 5129 คศ.1 17,910  +1  
2 บ้านพุรวก บ่อพลอย ผอ.ร.ร. 3436 คศ.3 45,290 +1  ยุบเลิก  

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้เสนอคณะกรรมการจัดสรร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 พิจารณาอนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอนและสายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ต าแหน่ง ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่า
เกณฑ ์
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 ผลการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังครู ดังนี้ 
การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

หน่วยงาน
การศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา 
ที่ก าหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 คร ู 5129 บ้านหนองส าโรง คศ.1 17,910 บ้านหนองหวาย -1  
2 ผอ.ร.ร. 3436 บ้านพุรวก คศ.3 45,290 บ้านหนองส าโรง -1   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 ต าแหน่ง  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. ตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอนและสายงาน

บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ไปก าหนด
ต าแหน่งต าแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอนและสายงานสถานศึกษา ต่ ากว่าเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน  2 ต าแหน่ง 

๒. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตราก าลัง ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งฯ 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.9   เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ เกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่
มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จ านวน 3 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/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที่ โรงเรียน 
ต า 

แหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
อัตรา 

เงินเดือน 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ

ขาด/
เกิน 

ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 เกียรติวัธนเวคิน 1  
(วัดปากบาง) 

ครู 2270 41,620 0 0 0 1 2 3 +3 

2 บ้านหนองนางเลิ้ง ครูผู้ช่วย 4051 17,690 1 5 6 1 6 7 +1 
3 วัดตะคร้ าเอน ครู 2127 18,270 2 25 27 1 28 29 +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/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555  
 3. เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกิน
เกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4. คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรยีนเกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที ่ ชื่อ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

หน่วยงาน 
การศึกษาเดมิ 

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา 
ที่ก าหนดใหม ่

ขาด
เกณฑ ์

หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

1 คร ู 2270 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปาก
บาง) 

คศ.2 41,620 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัด
ปลักเขว้า) 

-2  

2 ครู
ผู้ช่วย 

4051 บ้านหนองนางเลิ้ง ครู
ผู้ช่วย 

17,690 บ้านหนองหิน -5  

3 คร ู 2127 วัดตะคร้ าเอน คศ.1 18,270 บ้านท่าพะเนียง -2   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 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 าลังครูตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 3 อัตรา ตามท่ีเสนอข้างต้น 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ เกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู จ านวน 3 อัตรา  ไป

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

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.10 เรื่อง    ขออนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  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 าหรับคณุวุฒิที่ 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   ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการครู ผู้นั้น    
ยื่นค าขอ 

 รายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ย่ืนค าขอ 
1. ด้วยนางสาวกิจติญาพร  จอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิ  ในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2559 ในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา สังคมศึกษา  
                3 .  ข ้า ร าชการด ังกล ่าวขอให ้ได ้ร ับ เ ง ิน เด ือน ในกรณีที ่ไ ด ้ร ับค ุณว ุฒ ิเ พิ ่มขึ ้นหร ือส ูงขึ ้น                
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองคือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก
มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยเข้าศึกษา เมื ่อวันที ่ 9 มิถุนายน 2559  และส าเร็จการศึกษา เมื ่อวันที ่ 20 
กันยายน 2561 และได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่   21 กันยายน 2561 
                  4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4ตุลาคม 2559  

 5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2561(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่  9  หน้า 154-166) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการด าเนินการดังกล่าว เป็นการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่  28 
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณี
ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณา
สามารถสรุปประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 
                   1 .  ค ุณว ุฒ ิ ศ ึกษาศาสตรมหาบ ัณฑิต  (ศษ.ม. )  สาขาว ิชา การบร ิหารการศ ึกษาจาก
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                    2. ข้าราชการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งเป็น วันที่หลังจาก
ได้ร ับการบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที ่   16  กุมภาพันธ์  
2559) 

                    3 .  ค ุณว ุฒ ิที ่ไ ด ้ร ับ เ พิ ่มขึ ้นหร ือส ูง ขึ ้น ไม ่เ ป ็นค ุณว ุฒ ิใ นสาขา เด ียวก ับค ุณว ุฒ ิร ะด ับ             
ปริญญาตรีที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน    หรือ
เคยท าการสอนซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้า
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ศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้า รับราชการ และจึง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ “ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือ
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้
รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้บังคับใช้ (28 ธันวาคม 2559)  ให้ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการให้ข้าราชการครู
ได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ต่อไปได้  ” ดังนั้นจึง
สามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรอง ได้ 

                       4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2561 ซึ่งไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์จึงสามารถ  ให้ได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นในวันที่ส าเร็จการศึกษาได้ (ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 และได้รับ
หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561) 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติ ดังนี้ 
1.ให้ นางสาวกิจติญาพร  จอง  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ 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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6.11 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน  77 ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 25 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 19 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน   4 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จ านวน 29 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   77  ราย  เป็นผู้ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งในต 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 2  จ านวน 25 ต าแหน่ง 
 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.กานต ์
ชนิดา 
  ศิวะประภา 

วัดพังตรุ 6 ธ.ค. 
59 

77.19 78.95 85.96 92.11 92.98 96.49 99.12 98.04 6 ธ.ค. 
61 

2 น.ส.อาร ี
   คล าทอง 

วัดตะคร้ า
เอน 

6 ธ.ค. 
59 

70.18 71.05 75.44 76.32 80.70 84.21 85.09 85.09 6 ธ.ค. 
61 

3 น.ส.อรวรรณ       
  ชัยประเสริฐ 

วัดตะคร้ า
เอน 

6 ธ.ค. 
59 

64.04 64.91 65.79 69.3 76.32 78.07 79.82 79.82 6 ธ.ค. 
61 

4 นายพิชชากร 
    บริคุธ 

วัดตะคร้ า
เอน 

6 ธ.ค. 
59 

70.18 71.05 75.44 76.32 79.82 81.58 82.46 84.21 6 ธ.ค. 
61 

5 น.ส.สุพรรณ-
ษา 
    ใจปัญญา 

วัดบ้าน
ทวน 

6 ธ.ค. 
59 

86.56 86.56 88.33 88.33 89.92 91.69 92.48 95.05 6 ธ.ค. 
61 

6 น.ส.จีรานันท์ 
   ช านิกุล 

วัด
ส านักคร้อ 

6 ธ.ค. 
59 

82.26 82.63 88.75 88.94 89.73 89.73 91.51 94.86 6 ธ.ค. 
61 

7 น.ส.เพ็ญสิณี 
  ผูกโพธิธ์นา 

วัดสาลว
นาราม 

6 ธ.ค. 
59 

63.49 65.87 67.64 70.39 82.39 91.87 93.46 96.03 6 ธ.ค. 
61 

8 น.ส.เทพรัตน์ 
   วิญญกูล 

บ้านสระลุ
มพุก 

6 ธ.ค. 
59 

78.29 80.06 82.82 82.82 89.49 89.49 89.49 90.28 6 ธ.ค. 
61 

9 น.ส.สุนิสา 
 จันทร์ชาวใต้ 

อนุบาล
ห้วย
กระเจา 

6 ธ.ค. 
59 

62.28 65.78 69.29 72.80 77.19 81.57 85.08 92.98 6 ธ.ค. 
61 

10 นายวันเฉลิม 
   แย้มยิ้ม 

บ้านบ่อ
ระแหง 

6 ธ.ค. 
59 

53.5 54.96 58.76 61.11 68.41 73.68 77.77 83.03 6 ธ.ค. 
61 

11 น.ส.มุกดา   
ฉัตรมณีรุ่ง
เจริญ 

บ้าน
ตลาดเขต
มิตรภาพ
ที่ 105 

6 ธ.ค. 
59 

61.11 63.07 72.55 79.65 81.00 83.57 89.31 92.06 6 ธ.ค. 
61 

12 นายธวัชชัย   
ภูวสิษฐ์พงศา 

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาชนู
ทิศ 

6 ธ.ค. 
59 

80.02 84.78 92.67 93.46 93.46 95.05 96.64 96.64 6 ธ.ค. 
61 

13 นายปองคุณ 
   พวงปัญญา 

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาชนู
ทิศ 

6 ธ.ค. 
59 

83.01 87.96 91.69 92.48 92.72 94.68 96.64 96.64 6 ธ.ค. 
61 

14 น.ส.รุ่งฟ้า 
   ค านึงชาต ิ

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาชนู
ทิศ 

6 ธ.ค. 
59 

83.01 87.96 91.69 92.67 93.7 94.68 96.64 96.64 6 ธ.ค. 
61 
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ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 น.ส.สุพัตรา 
  กสวิัฒนาวุฒ ิ

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาชนู
ทิศ 

6 ธ.ค. 
59 

81.05 83.99 91.88 93.46 94.26 94.68 96.64 96.64 6 ธ.ค. 
61 

16 นายณัฐพล 
   จันทรแ์ย้ม 
 

วัดดอน
แสลบ 

6 ธ.ค. 
59 

66.67 70.17 72.80 75.43 77.19 78.95 80.70 82.45 6 ธ.ค. 
61 

17 นายสุรศักดิ์  
เกรียงชัยไพร
พนา 

วัดดอน
แสลบ 

6 ธ.ค. 
59 

66.67 70.22 72.97 75.72 77.50 79.27 81.10 83.80 6 ธ.ค. 
61 

18 น.ส.วิภา 
   จันทรแ์ย้ม 

บ้านดอน
เตาอิฐ 

9 ธ.ค. 
59 

78.89 82.44 86.59 89.35 91.12 92.9 94.67 97.24 9 ธ.ค. 
61 

19 น.ส.สุดารัตน์ 
   แจ้งสุวรรณ์ 

บ้าน
หนอง
ลาน 

9 ธ.ค. 
59 

67.66 72.18 75.53 76.52 82.46 86.19 94.07 94.87 9 ธ.ค. 
61 

20 นายสุชาต ิ
   สีดาทัน 

วัดพระ
แท่นดงรัง 

6 ธ.ค. 
59 

57.19 64.10 67.84 75.16 81.84 85.32 90.71 96.64 6 ธ.ค. 
61 

21 น.ส.นันทวัน 
    วงษ์ไว 

วัดพระ
แท่นดงรัง 

6 ธ.ค. 
59 

56.81 64.52 67.28 68.26 77.31 83.20 90.29 90.29 6 ธ.ค. 
61 

22 น.ส.ตะวันฉาย 
    พิมพ์แก้ว 

วัดหวาย
เหนียว 
“ปุญสิริ
วิทยา” 

6 ธ.ค. 
59 

76.95 81.28 86.6 89.35 85.01 86.84 93.69 95.47 6 ธ.ค. 
61 

23 นายศุภชยั 
     ใหม่ตา 

วัดดาปาน
นิมิต
มิตรภาพ
ที่ 142 

6 ธ.ค. 
59 

72.5 75.26 77.48 78.65 80.45 82.05 94.63 95.97 6 ธ.ค. 
61 

24 น.ส.พิมพิไล 
     โถยะโล 

วัด
เบญพาด 

6 ธ.ค. 
59 

74.14 77.74 75.34 74.55 76.02 81.14 86.00 89.00 6 ธ.ค. 
61 

25 น.ส.ทิพวัลย ์
       จรเข ้
 

บ้านท่า
มะกา 
 

9 ธ.ค. 
59 

71.05 
 

77.31 
 

79.87 
 

84.40 
 

81.18 
 

88.74 
 

91.31 
 

93.86 
 

9 ธ.ค. 
61 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 19 ต าแหน่ง 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายธนกฤต   
    นิลเมือง 

ไทรโยค
ใหญ่ 

6 ธ.ค.  
59 

80.67 83.43 85.20 87.77 89.55 91.32 93.09 94.87 6 ธ.ค. 61 

2 น.ส.ศศิกานต์   
    ศรีศิร ิ

ไทรโยค
ใหญ่ 

6 ธ.ค. 59 67.46 73.77 79.00 82.45 82.45 87.71 90.35 92.98 6 ธ.ค. 
61 

3 น.ส.กรณิกา   
     สุขโข 

บ้านวัง
สิงห์ 

6 ธ.ค. 59 78.48 81.05 84.60 86.37 88.15 89.92 92.48 95.05 6 ธ.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 

4 นางหทัย
กานต์   
     ข าช่วง 

บ้านวัง
สิงห์ 

6 ธ.ค. 59 77.49 79.27 82.82 86.37 88.15 88.94 92.67 94.26 6 ธ.ค. 
61 

5 น.ส.เกษรา   
    น้ าใจด ี

วัดปาก
กิเลน 

6 ธ.ค. 59 73.20 77.09 82.50 85.36 85.06 90.63 93.84 93.84 6 ธ.ค. 
61 

6 น.ส.อุดม
พรรณ   
     ท้าวค า 

บ้านห้วย
เสือ 

6 ธ.ค. 59 74.56 76.32 78.07 78.95 80.70 82.46 83.33 84.21 6 ธ.ค. 
61 

7 น.ส.จีรวรรณ   
   พงศ์นภา 
   กาญจน ์

บ้านกุย
แหย ่

6 ธ.ค. 59 67.54 71.05 72.81 76.32 78.07 81.58 84.21 89.47 6 ธ.ค. 
61 

8 นายธรรมรัตน์   
   บปุผาชาต ิ

บ้านกุย
แหย ่

6 ธ.ค. 59 65.79 71.05 73.69 75.44 77.19 79.83 82.46 89.47 6 ธ.ค. 
61 

9 นายนิมิต   
    จันทุดม 

บ้านกุย
แหย ่

6 ธ.ค. 59 65.79 70.18 71.05 76.32 82.46 85.09 86.84 89.47 6 ธ.ค. 
61 

10 นายอนุสรณ์   
   ผากาญจน ์
   สกุล 

บ้านหิน
ดาด 
(ทอง) 

6 ธ.ค. 59 68.62 69.41 74.55 84.05 86.78 88.74 90.51 92.29 6 ธ.ค. 61 

11 น.ส.ไพลิน   
   แก้วสาแสน 

วัดปรังกา
สี 

6 ธ.ค. 59 56.59 63.13 71.04 76.58 80.04 82.69 80.56 86.06 6 ธ.ค. 
61 

12 น.ส.พนาไพร   
    สนธิพงษ ์

สมาคม
ป่าไม้แห่ง
ประเทศ
ไทยอุทิศ 

6 ธ.ค. 59 60.52 62.28 67.54 71.05 77.19 84.21 87.71 90.35 6 ธ.ค. 
61 

13 น.ส.สายทิพย์   
    สิทธิโสภณ 

บ้านดินโส 6 ธ.ค. 59 51.42 55.35 57.34 59.33 67.25 73.13 77.13 81.12 6 ธ.ค. 
61 

14 น.ส.ขวัญชนก   
   น้ าสุวรรณ ์

วัดวังก์วิเว
การาม 

6 ธ.ค. 59 63.16  66.67 70.18 73.69 77.19 79.83 88.60 93.86 6 ธ.ค. 61 

15 นายบุญช ู 
กัลณา 

วัดวังก์วิเว
การาม 

6 ธ.ค. 59 74.56 77.19 80.70 83.33 88.60 91.23 93.86 96.49 6 ธ.ค. 
61 

16 ว่าที่ ร.ต.หญิง
ชไมพร   
   ทรัพย์พร 

วัดวังก์วิเว
การาม 

6 ธ.ค. 59 64.91 67.54 71.05 74.56 66.67 69.30 71.93 81.58 6 ธ.ค. 
61 

17 น.ส.สุดกมล   
   กาญจน 
   รัตนพันธ ์

วัดวังก์วิเว
การาม 

6 ธ.ค. 59 64.04 69.30 71.93 76.32 84.21 85.97 87.72 95.61 6 ธ.ค. 
61 

18 นายพรพิทกัษ์   
    พรทิพย ์

อนุบาล
สังขละบุรี 

6 ธ.ค. 59 57.90 60.53 66.67 77.19 95.61 94.74 95.61 95.61 6 ธ.ค. 
61 

19 
น.ส.จีรนันท์   
    เกี๋ยงซอง 

บ้านท่า
ดินแดง 

6 ธ.ค. 59 67.64 75.35 83.42 91.92 91.13 92.90 96.44 98.22 6 ธ.ค. 
61 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 4 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.รัตนา   
    โพธิ์เย็น 

บ้านพุ
บอน 

25 ต.ค. 
59 

67.65 69.42 74.13 76.70 81.83 86.18 93.09 96.64 25 ต.ค. 
61 

2 นางเมษา   
    โพธิ์พระยา 

ป่าไม้อุทิศ 
15(บ้าน
ม่วงเฒ่า) 

14 พ.ย. 
59 

66.43 72.74 82.58 86.13 89.50 91.08 94.26 96.03 14 พ.ย. 
61 

3 นายปัณณทัต   
   พรหมกุล 

บ้าน
หนอง
ผักแว่น 

6 ธ.ค. 
59 

90.05 91.29 92.48 93.98 94.90 96.35 97.27 98.24 6 ธ.ค.  
61 

4 นางรดาดาว   
   สิทธิเขตร 
   ภรณ์ 

บ้านพุ
บอน 

6 ธ.ค. 
59 

73.68 76.31 79.83 81.57 86.84 89.47 92.98 95.61 6 ธ.ค.  
61 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 29 ต าแหน่ง 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วันแต่งต้ัง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ปรียาพร   
    บุญยืน 

ร่มเกล้า 7 ต.ค. 
59 

55.42 63.12 70.40 72.18 73.77 80.07 87.96 92.30 7 ต.ค. 
61 

2 น.ส.ชาลิตา  
   สุขส าราญ 

ร่มเกล้า 7 ต.ค. 
59 

57.19 63.12 69.42 72.97 74.75 80.07 85.39 90.53 7 ต.ค. 
61 

3 นายณัฐพงศ์  
    ใอจ้อย 

ร่มเกล้า 7 ต.ค. 
59 

51.71 62.33 66.14 71.28 76.66 82.25 88.42 92.57 7 ต.ค. 
61 

4 น.ส.ปิ่น 
อยุภากร 
ค าบาง 

ร่มเกล้า 7 ต.ค. 
59 

55.42 62.14 65.08 71.38 74.75 79.09 87.96 90.53 7 ต.ค. 
61 

5 นายอดิศร  
     นิยมรัตน ์

วิสุทธรังษี 7 ต.ค. 
59 

66.66 68.50 75.50 77.00 79.84 86.72 90.47 95.65 7 ต.ค. 
61 

6 นายณัฐนนท์  
    เดือนขึ้น 

วิสุทธรังษี 7 ต.ค. 
59 

66.66 71.92 76.31 86.84 89.87 93.09 95.65 98.22 7 ต.ค. 
61 

7 น.ส.อจินไตย  
     พวงทอง 

วิสุทธรังษี 7 ต.ค. 
59 

68.62 73.75 77.31 81.65 84.21 87.76 91.31 95.63 7 ต.ค. 
61 

8 น.ส.นันท์นรี    
    ศรีสุขค า 

วิสุทธรังษี 7 ต.ค. 
59 

71.98 81.84 85.99 90.15 91.93 93.70 95.48 97.25 7 ต.ค. 
61 

9 น.ส.ชนานันท์   
    กุ่มพรม 

ไทรโย
คมณี
กาญจน์
วิทยา 

7 ต.ค. 
59 

56.14 58.77 63.15 70.17 72.80 74.56 85.08 89.47 7 ต.ค. 
61 

10 น.ส.สุนิสา    
    ศรีเจริญ 

ประชา
มงคล 

25 ต.ค. 
59 

61.16 65.65 67.65 68.44 70.21 76.33 88.38 92.72 25 ต.ค. 
61 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วันแต่งต้ัง
เป็นครู 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 น.ส.พิชญาณ์  
    ปานกลาง 

ประชา
มงคล 

25 ต.ค. 
59 

52.85 60.74 66.67 68.44 73.76 78.29 88.38 94.86 25 ต.ค. 
61 

12 น.ส.วราภรณ์   
    ห้วยหงส ์
    ทอง 

ประชา
มงคล 

7 พ.ย. 
59 

66.67 68.44 70.21 71.99 78.29 83.61 86.97 92.90 7 พ.ย. 
61 

13 น.ส.ณัฐทินี  
     สุขวงษ์ 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

6 ธ.ค. 
59 

67.54 71.05 71.05 73.68 75.44 76.32 79.82 80.70 6 ธ.ค. 
61 

14 น.ส.พลอยรุ้ง 
    ศรีแย้ม 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

6 ธ.ค. 
59 

67.54 70.18 74.56 76.32 77.19 77.19 78.95 81.58 6 ธ.ค. 
61 

15 น.ส.กมลชนก 
     บุญวาส 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

6 ธ.ค. 
59 

67.54 70.18 70.18 71.93 73.68 74.56 76.32 78.95 6 ธ.ค. 
61 

16 น.ส.มลิสา   
    สุขวงษ ์
    จันทร ์

กาญจนา
นุเคราะห์ 

6 ธ.ค. 
59 

66.67 71.93 72.81 75.44 76.32 77.19 80.70 82.46 6 ธ.ค. 
61 

17 น.ส.อังศุวีร์   
     ชาญ 
     ประเสริฐ 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

6 ธ.ค. 
59 

67.54 70.18 71.05 72.81 76.32 78.32 78.07 80.70 6 ธ.ค. 
61 

18 น.ส.ปริศนา  
    กุลศร ี

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

6 ธ.ค. 
59 

74.60 78.90 82.50 83.30 85.10 87.70 90.40 95.70 6 ธ.ค. 
61 

19 น.ส.ปรินทร 
  แผนสมบูรณ ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

6 ธ.ค. 
59 

60.91 66.39 67.83 68.43 73.05 74.49 82.24 92.48 6 ธ.ค. 
61 

20 น.ส.ปรียานุช   
     แจ้มั่น 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

6 ธ.ค. 
59 

61.44 63.74 65.19 65.78 71.46 75.02 86.69 96.23 6 ธ.ค. 
61 

21 น.ส.กัลยาณี  
    ปัญญาชยั 
    รักษา 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

6 ธ.ค. 
59 

58.11 63.37 64.95 67.12 71.01 73.56 81.78 89.98 6 ธ.ค. 
61 

22 น.ส.ทิพย์กมล 
     ตามบญุ 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

6 ธ.ค. 
59 

54.59 66.18 66.45 66.45 76.66 79.08 84.98 93.85 6 ธ.ค. 
61 

23 นายชัย
ประสิทธิ์   
    ชิวปรีชา 
 

วิสุทธรังษี 6 ธ.ค. 
59 

66.66 71.92 76.31 86.84 88.59 94.73 97.63 99.12 6 ธ.ค. 
61 

24 น.ส.ปา 
จรินทร์  
     หนูเจริญ 
 

วิสุทธรังษี 6 ธ.ค. 
59 

81.88 85.62 88.37 90.14 91.12 92.90 94.67 96.44 6 ธ.ค. 
61 

25 นายอภิสิทธิ์   
     พรมดี 

วิสุทธรังษี 6 ธ.ค. 
59 

71.37 74.13 77.68 81.23 84.73 87.34 90.70 94.06 6 ธ.ค. 
61 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

 ผลการประเมิน คร้ังที่ วันแต่งต้ัง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

26 น.ส.สุชาดา  
    หร่ายซี 

วิสุทธรังษี 6 ธ.ค. 
59 

 

67.97 74.13 77.68 81.23 88.23 90.19 94.11 96.07 6 ธ.ค. 
61 

27 น.ส.เกษร   
    เหมะรักษ ์

วิสุทธรังษี 6 ธ.ค. 
59 

69.24 71.81 73.58 77.13 82.45 89.55 92.91 96.42 6 ธ.ค. 
61 

28 นายพลวัฒน์      
 พรหมพิพัฒน ์

วิสุทธรังษี 6 ธ.ค. 
59 

69.24 71.81 73.58 77.13 82.45 89.55 92.91 96.42 6 ธ.ค. 
61 

29 นายตะวัน   
     แสงทอง 

พนมทวน
พิทยาคม"
สว่าง
เคลิ้มสุ
คนธสิทธิ์
อุปถัมภ์" 

11 ธ.ค. 
59 

59.99 62.07 64.80 67.74 70.61 77.36 81.21 87.99 11 ธ.ค. 
61 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 77 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 าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน  77  ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 77 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑  ทั้ง 77 ราย  
  

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

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  4 ราย ดังต่อไปนี้  

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

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

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

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

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

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

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  4 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

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

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.ณิชาภัทร           
                  มั่งมี 
ต าแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านสามหลัง 
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
ศ ษ . ม . ( ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(งานบ้าน งาน
ประดิษฐ/์ 
27 ธ.ค.2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสามหลัง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายวิชา  น้ าใจด ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางเพชรินทร์  เหล็กมา 
ครู ร.ร.บ้านปากนาสวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
(งานบ้าน งานประดิษฐ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางกมลชนก   
     ขุนช านาญ 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
  ค.บ.สังคมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
 
 

สังคมศึกษา/ 
17 ธ.ค. 2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสุปราณี  แซล่ิ้ม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวิไล  ศรีสุข 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.ศิรจิันทร์   
      วงศ์ศิลป์ชัย 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.ชุมชนบ้านหลมุรัง 
  ศศ.บ.ภาษาไทย 
 
 
 

ภาษาไทย/ 
24 ธ.ค. 2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางปัญญา ยะสงคราม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกรรณิกา บึงแก้ว 
ครู ร.ร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.น้ าฟ้า  เขื่อนแก้ว 
ต าแหน่ง ครู    

  ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหาร   
  การศึกษา 
 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

24 ธ.ค. 2561 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
ฝ้าย 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.น.ส.จิรัชญา พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ศริิฉัตร  ศรีคล้ า 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 4 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 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 4 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   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 4 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมิน
ฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  
จ านวน  11  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 3 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 5 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน  3 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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

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

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

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

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

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

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 11  ราย  ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 3 ราย 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 5 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.มลภา           
             อุไทยธุราทร 
ครู/วัดเขาน้อย 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ค.ม.(วิจยัและประเมินผล
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 91.00 89.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
27 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 84.00 88.00 90.00 87.33 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 80.00 79.00  

2. น.ส.รรณวิศา เถกิงกิจ 
ครู/บ้านองหล ุ
ค.บ. (ภาษาไทย) 
ศษ..ม.(การบรหิาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 95.00 92.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 พ.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 95.00 90.00 91.66 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 80.50 83.00  

3. น.ส.พยอม  สุขมา 
ครู/บ้านนาสวน 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
ศษ..ม.(การบรหิาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 96.00 95.67 ผ่านการประเมิน/ 
12 พ.ย.2561 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 88.75 73.00 

ด้านที่ 3 100 65 86.50 84.50 86.50  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที่ 1 100 65 98.00 98.00 98.00 98.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 100.00 100.00 97.50 99.16 

ด้านที่ 3 100 65 83.25 83.25 84.50  
2. น.ส.กิตตยิา  รักงาม 

ครู/ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ศศ.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 96.00 96.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
13 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 91.25 91.25 91.25 91.25 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 88.75 88.75  

3. น.ส.ภัทราวดี  อิ่มเสมอ 
ครู/ร.ร.บ้านไผ่สี 
ศศ.บ.นาฏศิลป์และการ
ละคร 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
14 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 84.00 80.00 84.00 82.66 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 86.25 86.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 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 

4. น.ส.ปุญญิศา  ท้าวสาล ี
ครู/ร.ร.วัดหนองไม้แก่น 
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 97.00 98.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
17 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 90.00 95.00 100.00 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 97.50 98.75 98.75  
5. นางอังคณา  วอนเพียร 

ครู/ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
26 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 91.25 92.50 91.25 91.66 

ด้านที่ 3 100 65 87.92 90.83 87.92  

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.บุณฑริกา   
     แผนสมบูรณ ์
คร ู ร.ร.บ้านหนองประดู่ 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 94.00 92.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
17 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.00 88.00 87.00 87.33 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 81.50 80.50  

2. น.ส.รัชนี  จุตรพสิัย 
ครู ร.ร.บ้านหนองปลาไหล 

  ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 83.00 86.00 84.00 ผ่านการประเมิน/ 
23 ส.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 85.00 90.00 85.00 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 85.00  
3. นายสมพร  อัฒจักร 

คร ูร.ร.บ้านหนองปรือ 
  วท.บ.สถิติประยุกต ์

ด้านที่ 1 100 65 83.00 81.00 85.00 83.00 ผ่านการประเมิน/ 
19 ก.ย. 2561 ด้านที่ 2 100 65 82.50 83.75 86.00 84.08 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 80.00 85.00  
 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 11  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 11 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 11 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 11 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 11 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 11 ราย  
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 11 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   
 

6.14 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 7  ราย  
ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน 3  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 1  ราย  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 3  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) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการ
ประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ  จ านวน1รายและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่    
ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 7  ราย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายทรงฤทธิ์             
              สุริยงค์ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านม่องกระแทะ 
ค.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
24 ธันวาคม 
2561 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสุวรรณ  เรือนอินทร ์
   (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายประชา  เอี่ยมเดชา 

    ผอ.ร.ร.บ้านพุน้ าเปรี้ยว 
    วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.ผกาวลัย์             
               สุขเพิ่ม 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนวดักร่างทอง
ราษฎร์-บรูณะ 
ค.บ.(ภาษาไทย) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

ภาษาไทย /                  
14 ธันวาคม 
2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกร่างทอง   
   ราษฎร์บูรณะ   

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางจินตนาสายอินทร ์
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางปิยพร  ข ามาลัย                                        
   ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ าขาว 

    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 น.ส.ดวงกมล             
              แขวงเมือง 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านองสิต 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)/ 
14 ธันวาคม 
2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านองสติ   ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายธนิตย์  มาลัยวงศ ์
  (ข้าราชการบ านาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสมใจ  คณุากรดุษิต 

    ครู ร.ร.บ้านท่าสนุ่น 
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
   (ภาษาอังกฤษ)   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์  
ต าแหน่ง  ครู/ช านาญ
การ 
ร.ร.บ้านหนองใหญ่ 
(หนองปรือ) 
ค.บ.ดนตรีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
25 ธ.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
(หนองปรือ) 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา รักคณุ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม 
ครู ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.พรเพญ็ สืบบุก 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ศษ.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม/ 
14 ธ.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอ ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกิตติยา วิริยะวรีวัฒน์ 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 นางจีรภา สังข์ไทย 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
14 ธ.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ต าแหน่ง ผอ ร.ร.ประชามงคล 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพิชยา ดอกพรม 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นายเจษฎา ศรีนวล 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ 
ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยา
คาร 
วท.บ. สาขาคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)/ 
21 ธ.ค.2561 

1. ผู้อ านวยการ ร.ร.พระแท่นดงรงั 
วิทยาคาร 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
ต าแหน่ง ผอ ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมาลา แซป่ัง 
ต าแหน่ง ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา คอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  7 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  จ านวน  7 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ จ านวน  7 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   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 านาญ
การพิเศษ จ านวน  7  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 13 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จ านวน 6  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จ านวน 3  ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จ านวน 3  ราย 
4. 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 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     

ด้านที่ 2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  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 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
แล้ว  จ านวน 13 ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 6 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวชิาที่
ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.พรพรรณ 
         ทองสุขมาก 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวดัม่วงชุม 

     ค.บ.             
(การประถม 
ศึกษา) 
    ศษม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

สุขศึกษา              
พลศึกษา/ 

12 ต.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 74.00 80.00 78.00 77.00 
ด้านที่ 2 100 70 72.50 75.00 72.50 73.33 

2 น.ส.นภสัรณ์             
              โตใหญ่ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนอง
สะแก 

    ศศ.บ
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

ค.ม. 
(วิจัยและ

ประเมินผล
การศึกษา 

 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ                  

(ภาษาอังกฤษ)
/ 

9 ต.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 81.00 83.00 75.00 79.66 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 82.50 85.00 85.00 

3 น.ส.กรรญา             
       ยิ้มหนองโพธิ์ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
 

     ค.บ.             
(การประถม 
ศึกษา) 

ค.ม.   
(การบริหาร
การศึกษา) 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี  
(งานบ้าน               
งานประดิษฐ์)                 
3 ต.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 84.00 85.00 87.00 85.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 75.00 90.00 83.33 

4 น.ส.สายฝน             
         แก้วจันทร์ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนหัวหิน 

    ค.บ. 
(ธุรกิจศึกษา 
- บัญชี) 

 

ภาษาไทย      
17 ต.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 97.00 98.00 97.33 
ด้านที่ 2 100 70 96.25 96.25 96.25 96.25 

5 นางขนิษฐา             
            เกตุแดง 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนอง
สองห้อง 

  ค.บ.             
(การประถม 
ศึกษา) 

ศษ.ม.   
(การบริหาร
การศึกษา) 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี  
(งานบ้าน               
งาน
ประดิษฐ์)                 
29 ต.ค.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 82.50 82.50 75.00 80.00 
ด้านที่ 2 100 70 81.00 80.00 80.00 80.33 

6 นายศรายุทธ             
          ล้อมพงษ์ 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 103 
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
 

  บธ.บ.             
(การจัดการ
ทั่วไป) 

ศษ.ม.   
(การบริหาร
การศึกษา) 

สุขศึกษา                
พลศึกษา/ 
9 พ.ย. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 83.00 83.00 82.00 82.67 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 81.25 81.25 80.42 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 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 นางภิญญ์พลอย     
        เผื่อนปฐม 
ครู/ร.ร.บ้านท่ามะกา 

ค.บ.
คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
19 ก.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 95.00 96.00 94.33 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 90.00 82.50 85.83 

2 นางบังอร   
          แก่นรักษ์   
ครู/ร.ร.วัดส านักคร้อ 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ/ 
20 ก.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 93.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 87.50 83.75 87.08 

3 
 
 

นางพรชนก   
       ทองอิ่ม 
ครู/ร.ร.เกียรติวัธน-
เวคิน 2  
(วัดปลักเขวา้) 

ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

การบริหาร
การศึกษา/ 

27 ก.ย. 2561 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 95.00 94.00 94.66 
ด้านที่ 2 100 

 
70 

 
83.75 83.75 88.75 85.41 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายสิทธิพงษ์   
           พุทธิสาร 
ครู ร.ร.บ้านหนอง   
แสลบ 
 

วท.บ.
คอมพิวเตอร์ 

ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

คอมพิวเตอร์/ 
15 ส.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 84.00 93.00 89.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 77.50 92.50 87.08 

2 นางวิไล ศรสีุข 
ครูร.ร.ชุมชนบ้านหลุม
รัง 
 

ค.บ.ภูมิศาสตร์ 
ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
20 ส.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 87.00 97.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 91.25 98.75 95.00 

3 
 
 

นางวรรณสา ปุรสิา  
ครู ร.ร.บ้านพุบอน 
 

ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม.การ
บริหาร

การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
30 ส.ค. 
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 93.00 93.33 
ด้านที่ 2 100 

 
 

70 
 
 

92.50 91.25 92.50 92.08 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับค าขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายวชิระ     
        ประกอบ 
ต าแหน่งรอง
ผอ.ร.ร. 
ท่ามะกาวิทยาคม 
 

วท.บ.  
สาขา
วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ค.ม.  
สาขาการ
บริหาร
การศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

29 พ.ย.
2561 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 96.00 94.00 94.66 
ด้านที่ 2 100 70 94.00 96.00 94.00 94.66 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 13 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 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 13 ราย 
2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

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

 

6.16 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                วิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 
 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 18  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 1 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จ านวน 2 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จ านวน 1 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8           จ านวน 14 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 
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6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

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

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  18 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   4 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   5 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   9  ราย 

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

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

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 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 นางจันทร์เพ็ญ            

       แคล้วภัยพาล 
ครู/ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านหนอง 
สองตอน 
ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 พ..ย.2561/ 
21 ธ.ค..2558 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
1. นางรุ่งนภา   

      สังขวิภาส 
ครู ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย    /
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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 
2 น.ส.นิตต์ชญาณ์  

        วสุเดชารัตน ์
ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่ 
วุฒิ ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)              

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
1 พ.ย.2561/      
21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 86.75 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (กรณีประเมินใหม่ ) จ านวน 1 ราย 
1 นายอภิชน  วงษ์ศรีสังข์ 

ครู ร.ร.บ้านหนองปรือ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
29.00 

ผ่านเกณฑ์ 
11 พ.ค. 2561/ 
24 ต.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 86.50 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 14 ราย 
 

ที ่
 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/วันพัฒนา) คนที่๑ คนที่๒ คนที่๓ 

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ประเมินใหม่) จ านวน 4 ราย 
1 นายชัยธวัช หงษ์สุคารว ์

ครูร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 
2 นางอุบลรัตน์ เหลืองรุ่งไพศาล 

ครูร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

40.00 
24.00 

40.00 
22.00 

40.00 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 64.00 62.00 63.00 
3 นางศศลักษณ์ วัฒนา 

ครูร.ร.วิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุร ี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 
4 น.ส.วิชุลลดา นรดี 

ครูร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 
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ที ่
 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/วันพัฒนา) คนที่๑ คนที่๒ คนที่๓ 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 
5 นายชูชาญ จันท ี

ครูร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
ค.บ. สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

42.50 
23.00 

42.50 
23.00 

42.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 65.50 65.50 65.50 
6 นางสุพรรณี วิเศษ 

ครูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ค.บ. สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

22.50 
23.00 

22.50 
23.00 

22.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 45.50 45.50 45.50 
7 นายชูศักดิ์ ชวิปรีชา 

ครูร.ร.เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
ค.บ. สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

27.50 
23.00 

27.50 
23.00 

27.50 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 50.50 50.50 50.50 
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย(ประเมินใหม่) จ านวน 6 ราย 
8 นางอรุณศรี  

       บงกชโสภิต 
ครูร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

57.50 
24.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 

9 น.ส.สถาพร พระแท่น 
ครูร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

57.50 
24.00 

57.50 
23.00 

57.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 80.50 81.50 
1
0 

นางเงาแข ด้วงศรี 
ครูร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี
ค.บ. ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.50 
24.00 

42.50 
25.00 

42.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 66.50 67.50 66.50 

1
1 

น.ส.พิมพ์พิชชา  
บุญสืบสันติ 

ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

42.50 
20.00 

42.50 
22.00 

42.50 
21.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 62.50 64.50 63.50 

1
2 

น.ส.สมพิศ  
    สิทธิประเสริฐ 
ครูร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

42.50 
20.00 

42.50 
22.00 

42.50 
21.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 62.50 64.50 63.50 
1
3 

นางพัทธิรา พุทธามิโน 
ครูร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

35.00 
24.00 

35.00 
24.00 

35.00 
23.00 

เห็นควรไม่อนุมัติ 

คะแนนรวม 100 70 59.00 59.00 58.00 
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จ านวน 1 ราย 
1
4 

นายพนภาค ผวิเกลี้ยง 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 
 

60 
40 

39 
26 

46.00 
27.00 

46.00 
28.00 

46.00 
27.00 

ผ่าน/ 
29 มี.ค.61/ 
6 พ.ย.60 

 คะแนนรวม 100 70 73.00 74.00 73.00  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 18 ราย ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 

 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 2 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 1 ราย 

 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 1 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 

 

1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                             จ านวน 14 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 1 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 4 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                        จ านวน 9  ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใน 6 เดือน จ านวน 5 ราย  

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  รวม 9 ราย 
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 18 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 
3 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
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5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 18 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  4  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 4 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
   

6.17 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 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 3 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 ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง  
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การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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 4  ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน 
ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและ
ประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.
ศ.ก าหนด  เพ่ือประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 3 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสัดส่วน
ผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนผู้รับค าขอรับการประเมิน  (เอกสารลับแจกในที่ประชุม)   ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและ
จ านวนค าขอรับการประเมิน ดังนี้ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ที ่ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 
จ านวนผู้ย่ืนค าขอ 

(ราย) 
จ านวนกรรมการ/

คณะ 
1 คณิตศาสตร์ 9 6/1 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 6/1 
3 บริหารสถานศึกษา 2 6/1 

รวมทั้งสิ้น 17   
 
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 3  สาขาวิชา/กลุ่มสาระตามท่ีเสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพ้ืนที่ แทนประธานกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 

๓. อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ

ตามท่ีเสนอ 
๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 

2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๓. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแจ้ง

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.18   เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้านที่ 1 

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มี วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 จ านวน  1  ราย  

 

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รายงานว่าได้รับแบบค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
การเสนอเอกสารหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 1 ราย 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่  2 ด้านความรู้ความสามารถเพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/  
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ชื่อสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางนันทวรรณ             
               นิลวรรณา 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการ
พิเศษ 
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรยีง 
ค.บ.(เคมี) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์/           
31 ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุน้ าเปรี้ยว 
   (กรณีไม่มผีู้อ านวยการสถานศึกษา)    

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสุวรรณ  เรือนอินทร ์
   (ข้าราชการบ านาญ วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางระยอง  บุญยวง 

    ครู ร.ร.ตลาดส ารอง 
    วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วย

กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบด้วย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/  
โรงเรียน/วุฒิการศึกษา 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ชื่อสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางนันทวรรณ             
               นิลวรรณา 
ต าแหน่งคร/ูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรยีง 
ค.บ.(เคมี) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

1. นางเตือนใจ  รักษาพงศ์    ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนวดัศรโีลหะราษฎร์บ ารุง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2.นายสุวรรณ  เรือนอินทร ์
 

ข้าราชการบ านาญ 
(วิทยฐานะเช่ียวชาญ) 

3.นางระยอง  บุญยวง 

 
 

ครูเช่ียวชาญ 
โรงเรียนตลาดส ารอง                         
สพป.กาญจนบรุี เขต 1  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้น าเสนอแล้ว มีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. นางวรรณา  นิลวรรณา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ส่งค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด      

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถเพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก.ค.ศ.ก าหนด  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วย
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 



63 
 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของ นางวรรณา  นิลวรรณา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญ

การพิเศษ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

                     2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมินนางวรรณา  นิลวรรณา             
ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

                     3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด        
  4. อนุมัติตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ นางวรรณา  นิลวรรณา ผู้ขอรับการ
ประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ.ตามท่ี เสนอ  

 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานนางวรรณา  นิลวรรณา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

2. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมินนางวรรณา  นิลวรรณา ผู้ขอรับการ
ประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด        

4. ตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของนางวรรณา  นิลวรรณา ผู้ขอรับการประเมิน
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ.ตามท่ีเสนอ  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

 

6.19 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ                 
                                       (ว 21/2560) 
ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน)   จ านวน  13  ราย  
ดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1       จ านวน  1  ราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3       จ านวน  2  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                      จ านวน  10  ราย 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 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 ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานตามที่
สถานศึกษาส่งมา 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 
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  2.1 ขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระ
งานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

  2.๒ ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงาน
ขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,๕00 ชั่วโมง 

 3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  ๔.๑ หากมีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ                
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๓/๒๕๕๔ ที่ยังไม่หมดอายุสามารถน ามาใช้ได้ ๑ ครั้ง 

  ๔.๒ หากไม่เคยได้เข้ารับการพัฒนาหรือใบผ่านการพัฒนาหมดอายุ ให้เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน ๒๐ ชั่วโมงเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะได้ ๑ ครั้ง 
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่รายปีการศึกษาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบรายงาน (วฐ.2) โดยต้องผ่านเกณฑ์
การประเมิน 3 ใน 5 ปีการศึกษา 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  
13  ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุก
ราย 

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมิน
และเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน  เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) 
จ านวน  13  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. น.ส.ชฎาภรณ์  ป้อมสกุล คร ู (ไม่มี) 24,290 ร.ร.บ้านท่าแย ้ อ.ด่านมะขามเตี้ย 
จ.กาญจนบุรี 

13ก.ค.2561 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นายพนาวัลย์   
       สาระศาลิน 

คร ู ช านาญการ 31,440 ร.ร.บ้านสารวตัร ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 

6มิ.ย.2561 

2. นางกมลวรรณ  มีมั่น คร ู ช านาญการ 31,440 ร.ร.บ้านบ้องตี ้ ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 

14มิ.ย.2561 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จ านวน 10 ราย 
 
 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

1. นางกัญญาภัทร   
บุญมานุช 

คร ู (ไม่มี) 24,750 ร.ร.พนมทวนพิทยา
คม 
(สว่างเคลิ้มสุคนธ
สิทธ์ิอุปถัมภ์) 

อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี 

23ก.ค.2561 

2. นางปาณิสรา  ลัดดากุล คร ู ช านาญการ 30,850 ร.ร.กาญจนานุ
เคราะห ์

อ.เมืองฯ 
จ.กาญจนบุรี 

4เม.ย.2561 

3. นางจิรัชยา  สามส ี คร ู ช านาญการ 37,830 ร.ร.วสิุทธรังษ ี อ.เมืองฯ 
จ.กาญจนบุรี 

15มิ.ย.2561 

4 นายปิยวิทย์   
         เหลืองระลึก 

คร ู ช านาญการ 33,260 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์กาญจนบุร ี

อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

14มิ.ย.2561 

5 นางอรอนงค์   
ชัยประเสริฐ 

คร ู ช านาญการ 38,470 ร.ร.ท่ามะกา
วิทยาคม 

อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี 

15 มิ.ย.2561 

6 นางนันทนา  วิราศรี คร ู ช านาญการ 37,830 ร.ร.ท่ามะกา
วิทยาคม 

อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี 

15 มิ.ย.2561 

7 นายอัสนัย  สมานบุตร คร ู ช านาญการ 29,140 ร.ร.วสิุทธรังษ ี อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

27 ก.ย.2561 

8 นางสุขศิริ  กลิ่นดอกแก้ว คร ู ช านาญการ 34,430 ร.ร.เทพมงคลรังษ ี อ.เมืองฯ 
จ.กาญจนบุรี 

27 ก.ย.2561 

9 น.ส.ประพิณ  แสงสะอาด คร ู ช านาญการ 33,650 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์กาญจนบุร ี

อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 

14มิ.ย.2561 

10 น.ส.พลิมา  อุตตโรพร คร ู ช านาญการ 47,660 ร.ร.ท่ามะกา
วิทยาคม 

อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี 

15 มิ.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  13   ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี  10 หน้า 167-178) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 13  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
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จึงเห็นสมควร ด าเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 13 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็น วิทยฐานะ

ครูช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 13 รายท้ังนี้  ไม่ก่อนวันท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ  และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 13 ราย 

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
จ านวน 13 ราย  

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  จ านวน 13 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ  

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

           ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.20 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุม โดยไม่
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิ ดชอบส านวนการ
สอบสวนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เข้าชี้แจงและตอบข้อซักถาม ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนประกอบข้อเท็จจริงในการพิจารณา และก่อน
การพิจารณาและลงมติได้เชิญเจ้าหน้าที่และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกจากห้องประชุม พร้อมด้วยนายอนันต์ กัลปะ 
กรรมการและเลขานุการ และนายอุดม  เหลืองสด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.
กาญจนบุรี ด้วย เพ่ือมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลางซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรม
ได ้
 

6.20 เรื่อง   วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
        - ไม่มี - 

 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 

 
        (ลงชื่อ)                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 




































































































































































































































