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ระเบียบวาระท่ี  3.1 ตอบข้อหารือสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
ราย นางเพชรินทร์  เหล็กมา ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
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ไม่รับการรับรอง และถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา) 

3-5 

ระเบียบวาระท่ี  3.2 การขอรายชื่ อผู้ สอบแข่งขัน ได้ ในบัญชีหนึ่ ง ไปขึ้นบัญชี เป็น               
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
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ศึกษา  ต าแหน่งครู  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
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21 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนและมี
ความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ระเบียบวาระท่ี  6.3 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างสายงานการสอนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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ระเบียบวาระท่ี  6.4 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือ
การย้ายเพ่ือแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการ
พิเศษ 
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ระเบียบวาระท่ี  6.5 การประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2)  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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ระเบียบวาระท่ี  6.6 การขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่างจังหวัด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
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ระเบียบวาระท่ี  6.7 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการใน
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ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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ระเบียบวาระท่ี  6.11 ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
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ระเบียบวาระท่ี  6.12 ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากร  ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

54-56 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
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ระเบียบวาระท่ี  6.14 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการสถานศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  6.15 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  6.16 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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ระเบียบวาระท่ี  6.17 ขอเปลี่ยนต าแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้ น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
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ระเบียบวาระท่ี  6.19 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 
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ระเบียบวาระท่ี  6.20 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) 

82-85 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2) 
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ระเบียบวาระท่ี  6.22 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) 
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ระเบียบวาระท่ี  6.23 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 
(ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

101-103 

ระเบียบวาระท่ี  6.24 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการ พิเศษตาม ว 21/2560 

104-107 

ระเบียบวาระท่ี  6.25 ทบทวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กรณีเสนอรอเลื่อน 
เนื่องจากลาศึกษาต่อราย นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียนประชามงคล   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

108-110 

ระเบียบวาระท่ี  6.26 การด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้เดิม 

111-113 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

114 

 - ไม่มี -  
  

 
 
 

 



ระเบียบวาระที่  (ต่อ)                                                                                                 หน้า 
 

ภาคผนวก  115 
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระท่ี 3.2 116-117 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระท่ี 3.2 118-119 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระท่ี 3.2 120-134 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระท่ี 3.2 135-136 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระท่ี 3.2 137-148 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระท่ี 4.1 149-150 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระท่ี 4.2 151-152 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระท่ี 4.3 153 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระท่ี 4.6 154-155 
 เอกสารแนบหมายเลข 10  แนบท้ายวาระท่ี 4.7 156 
 เอกสารแนบหมายเลข 11  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 157-158 
 เอกสารแนบหมายเลข 12  แนบท้ายวาระท่ี 6.1 159-165 
 เอกสารแนบหมายเลข 13  แนบท้ายวาระท่ี 6.2 166 
 เอกสารแนบหมายเลข 14  แนบท้ายวาระท่ี 6.3 167-175 
 เอกสารแนบหมายเลข 15  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 176-197 
 เอกสารแนบหมายเลข 16  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 198-201 
 เอกสารแนบหมายเลข 17  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 202-204 
 เอกสารแนบหมายเลข 18  แนบท้ายวาระท่ี 6.8 205-216 
 เอกสารแนบหมายเลข 19  แนบท้ายวาระท่ี 6.10 217-219 
 เอกสารแนบหมายเลข 20  แนบท้ายวาระท่ี 6.10 220 
 เอกสารแนบหมายเลข 21  แนบท้ายวาระท่ี 6.13 221-239 
 เอกสารแนบหมายเลข 22  แนบท้ายวาระท่ี 6.14 240-246 
 เอกสารแนบหมายเลข 23  แนบท้ายวาระท่ี 6.14 247 
 เอกสารแนบหมายเลข 24  แนบท้ายวาระท่ี 6.14 248 
 เอกสารแนบหมายเลข 25 แนบท้ายวาระท่ี 6.14 249-262 
 เอกสารแนบหมายเลข 26  แนบท้ายวาระท่ี 6.24 263-266 
 เอกสารแนบหมายเลข 27  แนบท้ายวาระท่ี 6.25 267-273 
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กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งท่ี 5/2562 

วันจันทร์ท่ี  27 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนุรี เขต 1 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกจิ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุ ี

 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
2. นางวีรดา  ชุลีกราน ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
 รักษาการในต าแหนง่ศึกษาธิการภาค 3 

3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
                                       ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

4.  นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

5. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 

6. ว่าที่ร้อยตรปีาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

7. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
9. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
10. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
11. นางพรทพิย์ สันทัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. นางอรณิช   วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   

 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นายวิเชียร  เจนตระกลูโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
5. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล                                  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายวีระกิจ เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3. นางชุติกานต์ สามบูศรี รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 
4. นางสาวชนัดดา บุบผามาศ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สพม.8 
5. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา   ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสุธินันท์  พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางสาวศรัณยย์มล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
13.  นาสาวดาราณี แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
14.  นางพิชาภัค  อยู่สุข               นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพ่ือได้ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี        
ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
แทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที ่4/2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง    ตอบข้อหารือสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
                ราย นางเพชรินทร์  เหล็กมา ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง  
                ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
                ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (กรณีหลักสูตรไม่รับการรับรองและถูกเพิกถอน 
                ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา) 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
ข้อตอบหารือจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  กรณีสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา             
รายนางเพชรินทร์  เหล็กมา ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561   ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2562 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 45 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67

แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561   เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/259 ลงวันที่ .....  พฤษภาคม 2562 เรื่อง ตอบ
ข้อหารือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของนางเพชรินทร์  เหล็กมา 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่12 มีนาคม 
2562 มีมติมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการจัดท าหนังสือหารือ
ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือสอบถามสถานะใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ราย นางเพชรินทร์  
เหล็กมา ว่าในปัจจุบันยังคงสภาพหรือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ และหากเพิกถอนใบ
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาถูกเพิกถอนตั้งแต่เมื่อใด และถ้าได้เรื่องอย่างไรให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือน าเข้าวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งต่อไป 

2. นางเพชรินทร์  เหล็กมา มีคุณวุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ส าเร็จการศึกษาวันที่ 19 กันยายน 2558 เป็น
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มีมติไม่เห็นชอบการเยียวยาผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าวในกาประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559     
ท าให้คุณวุฒิดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้ 
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3. ส าหรับ  กรณีนางเพชรินทร์  เหล็กมา ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา   
เลขที่ใบอนุญาต 58120050075234 ออกให้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ใช้ได้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยใช้
คุณวุฒิดังกล่าวในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (ก) และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ข้อ 8 
(2) ซึ่งส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งให้   นางเพชรินทร์  เหล็กมา ทราบแล้ว  ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการ     
คุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/67 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งส านักงานคุรุสภาแจ้งว่า  อยู่ระหว่างด าเนินการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของนางเพชรินทร์  เหล็กมา เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติในการได้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต หากด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ทราบอีกครั้ง 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นควร ยกเลิก/เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ราย นางเพชรินทร์  เหล็กมา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด และเห็นสมควรน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการให้ความ
เห็นชอบเรื่องยกเลิก/เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ราย นางเพชรินทร์  
เหล็กมา และให้ไปด ารงต าแหน่งเดิมซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการจัดให้ไปด ารง  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านปากนาสวน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และให้น าเสนอคณะกรรมการ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ เป็นสองแนวทางดังนี้ แนวทางที่ 1 
น าเสนอ กศจ.ให้อนุมัติยกเลิก/เพิกถอน ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ แนวทางที่ 2 ให้หารือ กคศ. เนื่องจากส านักงาน         
คุรุสภาแจ้งว่า  อยู่ระหว่างด าเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของนางเพชรินทร์            
เหล็กมา เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการด าเนินการ
เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว  ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้น ยังคงถือว่ามีสภาพหรือสถานะใบอนุญาตชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ต้องให้คุรุสภาซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการพิจารณาตีความและวินิจฉัยต่อไป   และให้น าเสนอ 
กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการยกเลิก/เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ราย นางเพชรินทร์  เหล็กมา และให้ไปด ารงต าแหน่งเดิม  ซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้าสู่
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

2. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีน าต าแหน่งว่างสายผู้สอน  ของโรงเรียนบ้านปาก
นาสวน เลขที่ต าแหน่ง 15084 เลขที่กรมบัญชีกลาง 0005349 อาศัยเบิกอันดับ  คศ.3 เงินเดือน 68,000 อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มาเพ่ือใช้ในการกลับ
เข้าสู่ต าแหน่งเดิมของนางเพชรินทร์  เหล็กมา 

 
 



5 
 

3. ขออนุมัติน าต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น  อ าเภอศรีสวัสดิ์ สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เลขที่ต าแหน่ง 4753    เลขกรมบัญชีกลาง 0005450 
อาศัยเบิกอันดับ คศ.3 เงินเดือน 56,610 บาท เพ่ือใช้ในการบรรจุ  และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     
ขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จ านวน 1 อัตรา ซึ่งจะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

มติ กศจ.   

               ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หารือ กคศ. ว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้น ยังคงถือ
ว่ามีสภาพหรือสถานะใบอนุญาตชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพ่ือให้พิจารณาตีความและวินิจฉัยต่อไป และหรือจะให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการอย่างไร 

 

3.2  เรื่อง    การขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
                ในบัญชีอ่ืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

                                สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแนวทางและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ การขอรายชื่อ        
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4   
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐ
อ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง          
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้น าต าแหน่งว่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพ่ือใช้ส าหรับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด นั้น 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการท าหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

      2.1 ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ ของส่วนราชการ     
ต้นสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
จ านวน 10 อัตรา(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 116-117 ) 

2.2 กรณีต าแหน่งว่างที่ประสงค์ขอใช้บัญชี ไม่มีบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ ต้น
สังกัด ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ ของส่วนราชการอ่ืนได้ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงท าหนังสือขอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  จากกรมการขนส่งทางบก  จ านวน 12 
อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 118-119) 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก กรณีการขอใช้ บัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการอ่ืน กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า หาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือน สามัญ 
สังกัดกรมขนส่งทางบก มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี ให้ด าเนินการตามหนังสือ ส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ของส่วน
ราชการ ซึ่งจะมีแนวทางและค าอธิบายแนวทางเพ่ือความเข้าใจและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  (รายละเอียด               
ดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 120-134)  

4. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สรุปใจความส าคัญ ได้ว่า 
หากส่วนราชการเจ้าของบัญชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สามารถด าเนินการได้
โดยส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ทุกรายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เช่น  กรม ก. 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 จ านวน 112 ราย บรรจุครั้งแรกไปแล้ว 10 ราย ต่อมา
ส านักงาน ป. ขอใช้บัญชีไปบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน ป. และกรม ก. พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ใช้บัญชีได้ กรม ก. จึงส่ง
รายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 11 ถึง 112 ให้ส านักงาน ป. 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการน ารายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้

จากบัญชีของกรมขนส่งทางบกทุกรายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ือขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี ซึ่งมีผู้ที่ยั งไม่รับการบรรจุเหลืออยู่ในบัญชี เป็นจ านวนมาก ท าให้
งบประมาณและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไม่เพียงพอในการด าเนินการดังกล่าวได้ ประกอบกับ
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
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อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) “กรณีการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วน
ราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอ่ืน ให้ด าเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด โดยอนุโลม ภายใต้กรอบ
อัตราก าลังที่         ก.ค.ศ. ก าหนด”   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 135-136)   

ฉะนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อ                 
ผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอ่ืน โดยให้ด าเนินการ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ซึ่งได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ กรณีท่ีส่วนราชการ
มีต าแหน่งว่างในต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการ
บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ เหมือน หรือใกล้เคียงกันกับ
ต าแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่ง
หนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเป็นจ านวนสามเท่าของต าแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล าดับแรก ของผู้ที่ยังไม่ได้รับการ
บรรจุไปตามล าดับต่อกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ซ้ ากัน และเม่ือเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อน
กับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ล าดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้ เหลืออยู่ในบัญชีน้อยกว่าสิบ
คน ให้เรียกตามจ านวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้”  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 137-148) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. ขออนุมติการด าเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอ่ืน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2556 โดยอนุโลม ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2. ขออนุมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท าหนังสือหารือไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. โดยให้
ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ กรณีที่ส่วนราชการ มีต าแหน่งว่างใน
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการ  บุคคลที่มีวุฒิ
การศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน หรือใกล้เคียงกันกับต าแหน่งที่ได้มี
การสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเป็น
จ านวนสามเท่าของต าแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล าดับแรก ของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไป
ตามล าดับต่อกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ซ้ ากัน และเม่ือเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกับมาเริ่ม
เรียกตั้งแต่ล าดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้ เหลืออยู่ในบัญชีน้อยกว่าสิบคน ให้เรียก
ตามจ านวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้ 
  3. ขออนุมติให้อนุมัติเป็นหลักการกรณีมีต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมภายใต้กรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.  
ก าหนด ให้น ามาใช้ส าหรับการการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
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มติ กศจ.   
อนุมัติตาม ข้อ 1 และ 3 ส าหรับข้อ 2 ไม่ต้องด าเนินการหารือ ก.ค.ศ. โดยให้ส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด “กรณีการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอ่ืน ให้ด าเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.พ. ก าหนด โดยอนุโลม ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/       
ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    งานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
                 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ภาคกลาง) 

1. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินโครงการชุมนุม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา           
ท าความดี รวมใจภักดี  เทิดไท้องค์ราชัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยให้ลูกเสือ
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน 
เสริมสร้างจิตอาสาและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ด าเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวม
ใจภักดี  เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือต่างประเทศ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน จ านวน 44 คน (สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 ,810 คน จาก 17 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
เข้าร่วมงานชุมนุม  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งความประสงค์ส่งจ านวนลูกเสือ เนตรนารี จ าแนกตาม
รายสังกัด (1 หมู่ ประกอบด้วยลูกเสือหรือเนตรนารี จ านวน 9 คน ผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 คน) ดังนี้ 

  2.1 สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จ านวน  200  คน  
  2.2 สถานศึกษาในสังกัด กศน. จ านวน    50  คน 
  2.4 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จ านวน    50  คน 
  2.3 สถานศึกษาในสังกัด สช. จ านวน    30  คน 
          รวม  จ านวน  330  คน 
  

3.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือฯ 
โดยโอนไปยังต้นสังกัดดังนี้ 
  3.1 ค่าอาหารส าหรับกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้ก ากับลูกเสือ คนละ 50 บาท/มื้อ 
  3.2 ค่าพาหนะเหมาจ่ายส าหรับกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้ก ากับลูกเสือ คนละ 200 บาท 
  3.3 ค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับกองลูกเสือและเนตรนารี คนละ 67 บาท 

4. ผู้ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือฯ จะได้ของที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือฯ ได้แก่ 1) ผ้าผูกคอ 2) หมวก 3) เป้
สะพายหลัง 4) แบดจ์ 5) ป้ายชื่อ/สายคล้องคอ (ID Card) 
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5. ลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ต้องไปขยายผลชักชวนเพ่ือนลูกเสือไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ระหว่างเดือน กรกฎาคม –             
กันยายน 2562 โดยให้รายงานการปฏิบัติกิจกรรมฯ ผู้บริหารสถานศึกษารับรอง ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือ
ขอรับแบดจ์ จากส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 

6. กิจกรรมที่ด าเนินการในงานชุมนุมลูกเสือฯ ได้แก่ 

1) กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมทักษะลูกเสือ การเดินทางไกล จิตอาสา ทัศนศึกษา พัฒนา
ชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม 

 2) กิจกรรมยามว่าง ประกอบด้วย กิจกรรมการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ เช่น ท าแว่น
กรองแสงอย่างง่าย ใช้เข็มทิศและนาฬิกาแดด ท าอาหารให้สุกโดยการสะท้อนของแดด การน าแว่นขยายมากรองแสง 
ฯลฯ ฐานยิงปืน ฐานยิงธน และฐานโดดหอ   

3) กิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เวลา 18.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
การแสดงรอบกองไฟ กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีปฏิญาณตน และพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือฯ   

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6 หน้า 149-150) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่อง  รับทราบการติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. 
 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการตามโครงการติดตามนักเรียนผู้รับทุน
พระราชทานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ซึ่งเป็นทุนที่ได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 และในปี 2553 ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง”มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชน
ไทยที่มีฐานะยากจนแต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย โดยพระราชทานทุนทุกจังหวัดทั่วประเทศการด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ที่ผ่านมา มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก ากับดูแลอ านวยการระดับนโยบาย และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และการติดตามประเมินผลฯ ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือร่วม
ด าเนินกระบวนการการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกัน
ติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ 

ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ รุ่นที่ 1-10 จัดส่งรายงานผลการเรียน    
ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 8 ราย ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ.ประจ าปี
การศึกษา 2562   

2. ก าหนดปฏิทินการติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ.ระหว่างวันที่ 
11-13 มิถุนายน 25612  

 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 7 หน้า 151-152) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ที่ประชุม   
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการจัดท าแผนงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้รับทุน

พระราชทานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ.ปี 2562 และให้ติดตามทุนการศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ นักเรียนทุน           
เฉลิมราชกุมารี ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า ทุนโครงการกองทุนการศึกษาในรัชกาลที่ 9 และให้น าเสนอท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี ทราบ ทั้งให้คณะกรรมการติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
ท าแบบรายงานการติดตาม เก็บรวบรวมภาพถ่าย ท าแฟ้มประวัติรายบุคคล โดยให้มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่มีนักเรียน
กองทุนในพ้ืนที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามนักเรียนผู้รับทุน โดยแบ่งเป็นอ าเภอ และให้มีการติดตามไปยังโรงเรียน 
ทั้งดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่บ้าน และเม่ือเด็กเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพหรือมีงานท าหรือไม่อย่างไร 

 

4.3  เรื่อง  รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ.2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ.2561  โดยรวบรวมผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจและโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  โดยน าเสนอผลการด าเนินงานจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

(รายละเอยีดดังเอกสารแนบท่ี 8 หน้า 153) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4  เรื่อง  รับทราบการด าเนินโครงการ Coaching  Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือด าเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์  1) พัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  2) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัด ส าหรับพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    
1) จังหวัดกาญจนบุรีมีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่อย่างน้อย   1 แนวทาง 
และมี Supervisor Teams เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการ        
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นที่  
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2) เขตพ้ืนที่การศึกษา อปท. มีแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีรับผิดชอบที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่อย่างน้อย 1 แนวทาง 

3) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น            
มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5)     

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  โรงเรียนแกนน าจ านวน 11 โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนบ้านองหลุ   โรงเรียนวัด          

หนองตะครอง โรงเรียน อบจ.1 (บ้านเก่าวิทยา) โรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนวัดสระลงเรือ โรงเรียนบ้านเขานาง
สางหัว  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก  โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย โรงเรียนบ้านห้วยกบ โรงเรียนการกุศลวัดไตรวัฒนาราม  
และศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล (บ้านคลิตี้ล่าง)  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แนวทางการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ด้วยเทคนิคการโค้ช (coaching)  
2) ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการพัฒนาด้วยการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ด้วยเทคนิคการโค้ช (coaching) และสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง 

3) ครูได้นวัตกรรมจากการปฏิบัติการสอนด้วยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการ        
จัดการศึกษา ด้วยเทคนิคการโค้ช (coaching) 

4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET))       
ที่สูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

5) หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน        
ในจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกิดเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  :  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Coaching Teams 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (ค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 462/2562) 

กิจกกรมที่ 1  การยกร่างแนวทางการนิเทศเชิงบริหารของจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผู้เชี่ยวชาญ และทีม
ศึกษานิเทศก ์  

1.1 ประชุมวางแผนร่วมกันกับบุคลากรทุกภาคส่วน                                                                                              
1.2 ประชุมเพ่ือจัดท าแนวทางการนิเทศเชิงบริหารของจังหวัดกาญจนบุรี 

โดยการแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และคณะศึกษานิเทศก์ในการด าเนินการ ดังนี้ 
                สว่นที่ 1 บทน าและความเป็นมาของโครงการ 
                สว่นที่ 2 กระบวนการ COACHING /วธิีการ 

                  2.1 การนิเทศแบบ face to face 
                  2.2 การนิเทศแบบ online 

                สว่นที่ 3 แผนการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
                สว่นที่ 4 เครื่องมือการ COACHING/  การประเมินผล 
                สว่นที่ 5 การเขียนรายงานและการสรุปรายงาน 
                สว่นที่ 6 แนวทางการประเมินโครงการ 
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1.3 น าเสนอแนวทางกิจกรรมแต่ละกลุ่ม 
1.4 สรุปแนวทางการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุม Supervisor โดย : ผู้เชี่ยวชาญ และคณะศึกษานิเทศก์ 
2.1 ชี้แจงรูปแบบการนิเทศเชิงบริหาร  

                        1) การนิเทศแบบ face to face 
                     2) การนิเทศแบบ online 

2.2 ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  
2.3 น ารูปแบบการนิเทศเชิงบริหารระดับจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และร่างโมเดล

ระดับเชิงพื้นที่  
2.4 ร่างโมเดลระดับเชิงพ้ืนที่และวิพากษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือ  
2.5 สรุปแผนการด าเนินกิจกรรมรูปแบบการนิเทศเชิงบริหารระดับจังหวัด สู่ระดับ           

เชิงพ้ืนที่และระดับโรงเรียน  
                      1) ก าหนดแผนการนิเทศระดับโรงเรียน 
                      2) ปฏิทินการนิเทศ 

                    3) เครื่องมือการนิเทศระดับโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 น าเสนอโครงการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และรับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.1 ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเชิงบริหารระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่สู่แผนการ

จัดกิจกรรมการนิเทศระดับโรงเรียน  
3.2 น าเสนอโครงการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และรับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาครูแกนน า : ผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ และครูแกนน าโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

4.1 ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเชิงบริหารระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่สู่กิจกรรม
การนิเทศระดับโรงเรียน (ภาคเช้า) 

4.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4.3 แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
4.4 สรุปผลการประชุม/ถอดบทเรียน/PLC/AAR  

กิจกรรมที่ 5 คณะกรรมการนิเทศติดตาม ด าเนินการตามแผนการนิเทศ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
5.1 ครูแกนน า ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/สื่อ นวัตกรรม ระบบออนไลน์  

www.kru.ac.th/coach/  และนิเทศออนไลน์  4  ระยะ ดังนี้    
                                                 ระยะที่ 1  (15 - 31 พฤษภาคม 2562) 

                            ระยะที่ 2  (1 - 30 มิถุนายน 2562) 
                            ระยะที่ 3  (1 - 31 กรกฎาคม 2562) 
                            ระยะที่ 4  (1 - 31 สิงหาคม 2562) 

5.2 คณะกรรมการนิเทศติดตาม ลงพ้ืนที่เป้าหมายทุกโรงเรียน ติดตาม ครั้งที่ 1 (1-30 
มิถุนายน 2562) 

กิจกรรมที่ 6 สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาคส่วนที่ร่วมด าเนินการโครงการ  
                      

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562) 

 

http://www.kru.ac.th/coach/
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กิจกรรมที่ 7 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
ระดับภาค (กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี)  ปลายเดือนสิงหาคม 2562 
                       

 ผลการด าเนินงาน  
1. คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยเทคนิค

กระบวนการโค้ชแบบมีส่วนร่วม  จ านวน 1 เล่ม 
2. คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ จ านวน 

7 เล่ม 
3. เค้าโครงการวิจัย ท้ายเล่มคู่มือ จ านวน 7  เรื่อง 

 
กระบวนการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams)แบบมีส่วนร่วม  

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1  ตกลงท าความ
ร่วมมือ(MOU)และสร้าง
ความเข้าใจของโครงการ 

 

ขั้นที่ 2 สร้างแนวทาง
นิเทศติดตามด้วยเทคนิค

การโค้ช (Coaching 
Teams) เพ่ือยกระดับ

คุณภาพ         

ขั้นที่ 3 ร่วมสร้างแนวทางการ
นิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช 

(Coaching Teams) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเชิง        

 

ขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตาม
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเชิงพ้ืนที ่

 
ขั้นที่ 5 การสะท้อนผล

การป ิบัติงาน 
 

กระบวนการนิเทศติดตาม
ด้วยเทคนิคการโค้ช 

(Coaching Teams) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
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               4.5  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
             บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2562 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวมา
รายงานตัวและเลือกโรงเรียน จ านวน 108 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 108 รายดังนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 

1 นางสาวจุติพร แสนค า 11 บ้านห้วยเสือ/สพป.กจ.3  
กลุ่มวชิาเอกคณิตศาสตร ์

1 นางสาวสาลินี  สาร ี 48 อนุบาลลูกแกประชาชนูทิศ/สพป.กจ.2  
2 นางสาวพรพรรณ  เกิดโภคา 49 หนองรีประชานิมติ/สพม.8  
3 นางสาวลูกน้ า  บริบรูณ ์ 50 บ้านยางโทน/สพป.กจ.3  
4 นางสาวอุทุมพร  อ่อนตีบ 51 พระแท่นดงรังวิทยาคาร/สพม.8  
5 นายเสฏฐวุฒิ  ผาบคีร ี 52 ประชามงคล/สพม.8  
6 นายเกียรติศักดิ์  รักษ ี 53 บ้านหนองมะสัง/สพป.กจ.4  
7 นายกรกช  ศรีแสง 54 บ้านทัพพระยา/สพป.กจ.2  
8 นางสาวสุกัญญา   เหล็งหวาน 55 วัดสนามแย้/สพป.กจ.2  
9 นางปานใจ  สุขโขเจรญิ 56 ดิศกุล/สพป.กจ.1  

10 นางสาวชนกภรณ์  อุไรโคตร 57 บ้านเกริงกระเวีย/สพป.กจ.3  
11 นายณัฐพล  เงินเหรียญ 58 บ้านพุพรหม/สพป.กจ.4  
12 นางสาวสุพาภร  เสาวร์าช 59 วัดหินดาด/สพป.กจ.3  
13 นางสาวฐิติมา  แซ่ตัน 60 บ้านหนองใหญ่/สพป.กจ.4  

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 
1 นางสาวสมฤทัย  โคตะวินนท ์ 82 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง/สพป.กจ.1  
2 นางสาวมินตรา  แก้วผึ้ง 83 พระแท่นดงรังวิทยาคาร/สพม.8  
3 นางสาวภัทราพร  นันสอาด 84 วัดขุนไทยธาราราม/สพป.กจ.1  
4 นางสาวกัญญาภัทร  โพธ์ิทอง 85 ราษฎร์บ ารุงธรรม/สพป.กจ.4  
5 นางสาวกรกานต์  สุขส าราญ 86 บ้านทัพพระยา/สพป.กจ.2  
6 นางสาวปาริชาติ  ศิลปพงษ์ 87 วัดคร้อพนัน/สพป.กจ.2  
7 นางสาวอสมา  จันทร์มล 88 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง//สพม.8  
8 นางสาวพรรณิดา  ค าเพชร 89 วัดท่าเรือ "อุตสาหวิทยาคาร"//สพป.กจ.2  
9 นางสาวเบญจวรรณ  ทองเปราะ 90 บ้านบ้องตี้/สพป.กจ.3  

10 นางสาวเมตตา  พลายงาม 91 วัดหนองปลิง/สพป.กจ.2  
11 นางสาวพุทธชาติ  พนาวันสุทธิศาล 92 บ้านน้ าพุ/สพป.กจ.1  
12 นางสาวเอื้อมพร  อนุกูล 93 หนองรีประชานิมิต/สพม.8  
13 นางสาวคนึงนิตย์  จงชาณสิทโธ 94 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง/สพม.8  
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ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 
14 นางสาวขวัญฤทัย  ไชยชาติ 95 บ้านเกาะแก้ว/สพป.กจ.1  
15 นางสาวทับทิม  ประทุมไข 96 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/สพป.กจ.3  
16 นางปรีดาภรณ์หะฉิมมา 97 อนุบาลห้วยกระเจา/สพป.กจ.2  
17 นางสาวสุรินทร์  น าช้าง 98 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)/สพป.กจ.4  
18 นางสาวสุรัตน์  ภาคภูมิ 99 บ้านจันเดย์/สพป.กจ.3  
19 นางสาวบุษบา  รัตพันธ์ 100 วัดวังก์วิเวการาม/สพป.กจ.3  
20 นางสาวณัฐธิดา  ปานธรรม 101 คุรุสภา/สพป.กจ.3  

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
1 นายกิตติวัฒน์  กล้าณรงค ์ 63 พระแท่นดงรังวิทยาคาร/สพม.8  
2 นางสาวสิทธาทิพย์  อุดมผล 64 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม/สพม.8  
3 นางสาวนภนันท์  จันทร์ป้อง 65 บ้านแก่งหลวง/สพป.กจ.1  
4 นางสาวรัชดากร  ถานคร 66 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา/สพม.8  
5 นางสาวสโรชา  ไชยพิมพ ์ 67 ท่ามะกาปุณสิริวิทยา/สพม.8  
6 นางสาวพัชรีวรรณ  สุวรรณชัยชนะ 68 วัดเบญพาด/สพป.กจ.2  
7 นางสาวลินดา  รัตนเนตร 69 บ้านวังด้ง/สพป.กจ.4  
8 นางสาวจิตประสงค์  จอมทอง 70 อุดมสิทธิศึกษา/สพม.8  
9 นางสาวมัณฑนา  ทองปรางค์ 71 บ้านดอนตาลเสีย้น/สพป.กจ.2  

10 นายธนรัฐ  ปริปุรณะ 72 อนุบาลห้วยกระเจา/สพป.กจ.2  
11 นางสาวอังคณา  สังขสุวรรณา 73 บ้านเกริงกระเวีย/สพป.กจ.3  
12 นางสาวจันทนา  วงษ์จีน 74 วัดใหม่ดงสัก/สพป.กจ.3  
13 นางสาววันวิสา  ศิริศิลป์ 75 อนุบาลศรีสวัสดิ์/สพป.กจ.1  
14 นางสาวพรรณนภา  วิชาธร 76 บ้านทัพพระยา/สพป.กจ.2  
15 นางสาวลภัสรดา  ชินวงษ์เกตุ 77 บ้านหินแหลม/สพป.กจ.3  
16 นางสาวรัตนาภรณ์  ข าอวยชัย 78 บ้านนามกุย/สพป.กจ.3  
17 นางสาวอรทัย  ภักดีเหลา 79 บ้านหินดาด/สพป.กจ.3  
18 นางสาวสุพัตรา  ม่วงแก้ว 80 บ้านหนองงูเห่า/สพป.กจ.4  

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1 นางสาวชญานิศ  ทองสวัสดิ ์ 21 วัดโพธิ์ศรสีุขาราม/สพป.กจ.1  
2 นางสาวพิมพ์ชนก  หมื่นจงจ าปา 22 บ้านหนองปลาซิว/สพป.กจ.3  
3 นายธีรศักดิ์  สังขพิริยะ 23 บ้านห้วยมาลัย/สพป.กจ.3  
4 นายยศพร  ราษฎร์นิยม 24 บ้านหนองเตียน/สพป.กจ.4  
5 นางสาวรุ่งนภา  สายเปลี่ยน 25 อนุบาลศรสีวัสดิ์/สพป.กจ.1  
6 นางสาวจิตรลดา  ทับถม 26 หนองรีประชานิมติ/สพม.8  
7 นางสาวศิริมา  เผื่อนพงษ์ 27 บ้านบ้องตี้/สพป.กจ.3  
8 นางสาวสุวนันต์  ดวงแก้ว 28 บ้านหนองใหญ่/สพป.กจ.4  
9 นางสาวจันทร์ธิดา    วันดีวงศ ์ 29 วัดใหม่ดงสัก/สพป.กจ.3  

10 นางสาวขวัญภริมย์   เนตรสว่าง 30 บ้านโป่งหวาย/สพป.กจ.1  
11 นายไกรสร   เพ็งเจรญิ 31 บ้านน้ าพุ/สพป.กจ.1  

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 
1 นางสาววรรณภัทร์  โอวัฒนากิจ 21 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย/สพป.กจ.4  
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ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 
2 นางสาวอังคณา  แซ่เตยีว 22 เขาวงพระจันทร/์สพป.กจ.4  
3 นางสาวมารสิา  ด้วงสิงห ์ 23 อุดมสิทธิศึกษา/สพม.8  

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 
1 นายคมกริช  สมศร ี 16 บ้านกุยแหย่/สพป.กจ.3  
2 นายไพศาล  บุญอิ่ม 17 วัดปรังกาส/ีสพป.กจ.3  
3 นายตรเีพชร   มานะเจริญทรัพย ์ 18 อุดมสิทธิศึกษา/สพม.8  
4 นางสาวศรันย์   ภัทรพงษ์แขก 19 บ้านเกริงกระเวีย/สพป.กจ.3  

กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา 
1 นางสาวณัชชา  ศรีเสน 11 วิสุทธรังษี/สพม.8  
2 นางสาววิมพ์วิภา   ยัตสิาร 12 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง/สพม.8  
3 นางสาวชโลทรณ์   นิเรียงรมัย ์ 13 วัดวังก์วิเวการาม/สพป.กจ.3  

กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
1 นางสาวเกิดสิริ   เจียวพ่วง 14 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุี/สพม.8  
2 นายสุทธิพงศ์   เผื่อนอารีย ์ 15 บ้านห้วยมาลัย/สพป.กจ.3  
3 นางสาวตรรีัตน์   ช่อสะอึก 16 ทองผาภูมิวิทยา/สพม.8  
4 นายจีระศักดิ์   แผลงศร 17 อุดมสิทธิศึกษา/สพม.8  
5 นางสาวดาวประดับ  เรืองศริ ิ 18 ไทรโยคน้อยวิทยา/สพม.8  
6 นางสาวบุษกร  รักเรืองรอง 19 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม/สพม.8  

กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 
1 นางสาววรรณา   สุขประเสริฐ 13 บ้านวังใหญ่/สพป.กจ.3  
2 นางสาวนิชาภัทร   ค าภาวะ 14 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)/สพป.กจ.4  
3 นางสาวมธุรส   วรุตมะ 15 บ้านหนองประดู/่สพป.กจ.4  

กลุ่มวชิาเอกการศกึษาปฐมวัย 
1 นางสาววรัญญา   นิติคุณธรรม 53 อนุบาลศรสีวัสดิ์/สพป.กจ.1  
2 นางสาวเบญจมาภรณ์   จันทร์ฉาย 54 วัดดอนเจดยี์/สพป.กจ.2  
3 นางสาวนาตยา   นาคราช 55 วัดห้วยตะเคียน/สพป.กจ.2  
4 นางสาวปิยภาณี   วงศ์วิลาศ 56 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)//สพป.กจ.2  
5 นางสาวขวัญจิต   เพชรสุวรรณ 57 ประชาวิทยาคาร/สพป.กจ.2  
6 นางสาวกุลิศาภัสร์    ฟักช้าง 58 วัดสาลวนาราม/สพป.กจ.2  
7 นางสาวจีรปภาเพลงปาน 59 อนุบาลห้วยกระเจา/สพป.กจ.2  
8 นางสาวจามจรุี   ทองดี 60 บ้านแก่งประลอม/สพป.กจ.3  
9 นางสาวอนุสรา   รุ่งก าจดั 61 บ้านห้วยลึก/สพป.กจ.2  

10 นางสาววราภรณ์   ใจรื่น 62 บ้านหนองหิน/สพป.กจ.2  
11 นางสาวขนิษฐา   กุลกล้า 63 วัดใหม่ดงสัก/สพป.กจ.3  
12 นางสาวปวริศา   พวงแก้ว 64 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/สพป.กจ.3  
13 นางสาวเพ็ญนภา   บุญชูเชิด 65 เสรี-สมใจ/สพป.กจ.4  
14 นางสาววารณุี   จันทบูรณ ์ 66 บ้านห้วยเสือ/สพป.กจ.3  
15 นางสาวเมทินี   ถาวรวงษ์ 67 บ้านดงเสลา/สพป.กจ.1  
16 นางสาวเกศรินทร์   แตงหวาน 68 ราษฎร์บ ารุงธรรม/สพป.กจ.4  
17 นางสาวสุภสัสร   มุกดา 69 บ้านห้วยมาลัย/สพป.กจ.3  
18 นางสาวศศิธร   เหลืองประมวล 70 บ้านหนองหวาย/สพป.กจ.4  
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ที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 
19 นางสาวภัทราภรณ์   ตาลผาด 71 วัดป่าถ้ าภูเตย/สพป.กจ.3  
20 นางสาวพิชชาภา   ถิ่นสุวรรณ 72 หมู่บ้านป่าไม้/สพป.กจ.4  
21 นางสาวพนิตาพร   พ่วงสมบูรณ ์ 73 บ้านทุ่งเสือโทน/สพป.กจ.3  
22 นางสาวธิติยากอ   ปิยะสวัสดิ ์ 74 บ้านน้ าพุ/สพป.กจ.1  
23 นางสาวธาลิตา   ชุ่มชื่น 75 บ้านเขาแหลม/สพป.กจ.4  

กลุ่มวิชาเอกแนะแนว 
1 นายสนธิชัย   วิลัย 6 พนมทวนชนูปถัมภ์/สพม.8  
2 นางสาวจุรีพร    แก้วณะศร ี 7 วิสุทธรังษี/สพม.8  

กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ 
1 นางสาวรุ่งรวี   ลาภมูล 5 ไทรโยคน้อยวิทยา/สพม.8  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

                 4.6  เรื่อง    รับทราบมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการป ิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
             ในภูมิภาค  

 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 25662 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ 23 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.2560  มีค าวินิจฉัยกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 7 (4) และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 9 (4) ของค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.2560 พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหม่ และให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามหลักการและวิธีการที่ได้ก าหนดไว้เดิม 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 154-155) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.7   เรื่อง  การตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู                
               ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษา  เขต 8   
 

ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ส่งค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
39/2561  สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 และที่ 498/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 7/2561เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2561  ให้ ก.ค.ศ. เพ่ือทราบนั้น   การนี้  ก.ค.ศ.  มีหนังสือ
ที่ ศธ 0206.2/335 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8   ราย นางสาวนรรฐชพร  
เจริญจาด ต าแหน่งครู  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
และราย   นายมณฑกาญจน์  จิตกล้า ต าแหน่งครู  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2557 แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญ
การ เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2561  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า 156) 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการครู จ านวน 2 ราย 
ดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จึงเห็นสมควร  แจ้ง ก.ค.ศ.ทราบ รายละเอียด
ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล/ 
(ครูช านาญการ) 

บรรจุเข้ารับ
ราชการเมื่อ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

 

คุณสมบัติครบ
เมื่อวันที่ 

ยื่นขอรับการ
ประเมินใน

วันที่ 

ชี้แจงการตรวจสอบ/ 
แนวทางการแก้ไข 

1. น.ส.นรรฐชพร  เจริญจาด 11ก.ค.2554 ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

11 ก.ค.2560 7 ส.ค.2560 -คุณสมบัติครบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดแต่
เนื่องจาก สพม.10 ไม่ได้ลง
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งครู 
เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2556จึงท าให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน 
- สพม.8 ได้ด าเนินการลง
ค าสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. นายมณฑกาญจน์  จิตกล้า 14 พ.ค.
2555 

ศษ.ม. 
(นวัตกรรมการ
หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้) 

14 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561 -คุณสมบัติครบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดแต่
เนื่องจาก สพม.8 ไดล้งข้อมูล
การด ารงต าแหน่งครผูิดจาก
วันท่ี 15 พ.ค.2561 เป็น
วันท่ี 23 ก.ค.2557จึงท าให้
ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
- สพม.8 จึงด าเนินการแก้ไข
ค าสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเอกสารหลักฐานไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1    เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

ค าขอ 

ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว              
ของนางนันทวรรณ  นิลวรรณา ผู้ปกครอง อยู่บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 3 บ้านบนเขาแก่งเรียง ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จ านวน 1 คน คือเด็กชายรวิพล 
นิลวรรณา  อายุ 13 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3) ตั้งแต่ปีการศึกษา  2562 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า 
“บ้านเรียนเชาวเรศ”  

               ทั้งนี้ครอบครัวได้ด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆถูกต้องครบถ้วน 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  19/2560  ลงวันที่  3  เมษายน  2560 เรื่อง   การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”  ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12  
ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน”กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ความว่า         
“ให้ครอบครัว  ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ค าขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานร่วมกัน
ก าหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  และข้อ 3 
ความว่า  “ให้ส านักงานเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาต
แก่ครอบครัวที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2” 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  นางนันทวรรณ นิลวรรณา (ผู้ปกครอง)  ได้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   โดยขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จ านวน 1 คน คือ 
เด็กชายรวิพล นิลวรรณา  อายุ 1๓ ปี  เลขประจ าตัวประชาชน ๑๗๑๘๔๐๐๐๓๕๒๒๖ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)  และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ชื่อว่า “บ้านเรียนเชาวเรศ”  
สถานที่จัดการศึกษา ณ เลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๓ บ้านบนเขาแก่งเรียง ต าบลท่ากระดาน  อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด 
กาญจนบุรี 
 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนเชาวเรศ  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวตามที่คณะกรรมการฯ   ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยครอบครัวของบ้านเรียนเชาว
เรศ  ให้เป็นไปตามข้อ 2  ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547  
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ระบุว่า  ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาต จัดการศึกษาต่อส านักงาน ค าขอตามวรรคหนึ่ง ต้อง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
(3) ส าเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
(5) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา  
(6) เว้นแต่ ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส านักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือ

ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
(7) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(8) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและ 
(9) แนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

      ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนเชาวเรศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แล้ว  

3. การพิจารณาของคณะกรรมการ 
     การพิจารณาของคณะกรรมการ  ในการพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

หรือผู้จัดการศึกษา  ด าเนินการได้ดังนี้ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการประชุม  และ

แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก่ครอบครัวที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาภายในก าหนดสามสิบวันตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

2) คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  อนุญาตหรือไม่อนุญาตจัดการศึกษา   
ในกรณีที่พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล  และแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอ
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในเวลา 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ในกรณีผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน  อาจท าหนังสือขอทบทวนมติของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ที่จะฟ้องคดีต่อศา ล
ปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
112 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ดังกล่าว และได้
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษารวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว จากคณะกรรมการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้แต่งตั้ง เรียบร้อยแล้ว                
จึงเห็นสมควรพิจารณาให้นางนันทวรรณ  นิลวรรณาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้กับเด็กชายรวิพล 
นิลวรรณา  บุตรในปกครองได้ 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  

21 พฤษภาคม 2562  ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ของนางนันทวรรณ  
นิลวรรณา ผู้ปกครอง ให้กับเด็กชายรวิพล นิลวรรณา  และเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ของนางนันทวรรณ  นิลวรรณา ผู้ปกครอง ให้กับเด็กชายรวิพล นิลวรรณา            
โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี หรือไม่ ประการใด           
 

 

มติ กศจ.   

              เห็นชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของนางนันทวรรณ  นิลวรรณา ผู้ปกครอง ให้กับ
เด็กชายรวิพล นิลวรรณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง     การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ประจ าปี 2561 (เพิ่มเติม)   

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้าย

ตามประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) ประจ าปี 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จ านวน 1 ราย 

 

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

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  หนั งสื อส านั ก ง าน  ก .ค .ศ .  ที่  ศธ  0206 .4/1024 ลงวั นที่  10  กรกฎาคม 2556                               

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

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

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)  
7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2561 (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 อัตรา คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วัดดอนเจดีย์ ตาม
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยก าหนดให้ยื่น
ค าร้องขอย้ายภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 157-158) 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื่นค าร้องขอย้าย ตาม
ประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รวมทั้งสิ้น จ านวน 2 
ราย ดังนี้   
 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
1 นายอนุสรณ์ สัตยากุล ผอ.รร.บ้านหนองขุย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ยื่นใหม่ตามประกาศเพิ่มเติม 

2 นางดวงฤดี สมจิต ผอ.รร.บ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ยื่นใหม่ตามประกาศเพิ่มเติม 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ก าหนดให้ ยกเลิก
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ยกเว้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ อกศจ. ที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  ช. วิธีการ ข้อ 9.  
ก าหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองย้าย เป็นผู้ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วน าผล การพิจารณามาจัด
เรียงล าดับ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป  
  ดังนั้น การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยให้พิจารณาตามประกาศองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 159-165) 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูล
ของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการด าเนินการ
ย้ายในครั้งนี้ โดยท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายและตรวจสอบค่าคะแนน
ตามรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 3 - 8) ตาม
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 301/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (โดยอ านาจหน้าที่ของ อกศจ.กาญจนบุรี) ซึ่งจะเห็นชอบตามที่
คณะท างานได้น าเสนอข้อมูลเบื้องต้น หรือไม่ก็ได้ 

5. คณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่า (เพ่ิมเติม) 
จ านวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม)   

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) 
เพ่ือให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ที่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ตามผลการกลั่นกรองการย้ายของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2562 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้าย เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

- นางดวงฤดี สมจิต  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศต าแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม) 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
- นางดวงฤดี สมจิต  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย และแต่งตั้ง 
นางดวงฤดี สมจิต ให้ไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
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6.2  เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติยกเลิกการให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และน ารายชื่อ      
ผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ล าดับที่ 2 คือ นางสาวนภัสสร  มุ่งเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนมาขึ้นบัญชี เป็นผู ้สอบแข่งขันได้ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีตามเดิม  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ ด าเนินการสอบแข่งขัน หลักสูตร 
วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน เกณฑ์ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง  ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชี                
ผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

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

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560   

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 780 ลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอก าหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความ
จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน กรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 12/2561 เมื ่อวันที ่ 6 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีขอใช้บัญชีรายชื่อผู ้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู ้ช่วย กลุ่มวิช าเอกภาษาญี่ปุ ่น 
จ านวน 1 ราย คือ นางสาวนภัสสร  มุ่งเมือง ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 2  

2. ส าน ัก งานศึกษาธ ิการจ ังหวัดราชบุร ีได ้ด า เน ินการประกาศขึ ้นบัญช ีและยก เลิกบัญชี           
ผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562  

3. เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ประกาศก าหนดให้กลุ่มวิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่นเป็นสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน แต่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีมิได้ประกาศกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว  เป็นสาขาขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการ
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จัดการเรียนการสอน จึงท าให้ไม่สามารถบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ในสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี
ได้ เพราะส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับผู ้สอบแข่งขัน ได้ ในจังหวัดที ่ไม่ได้เปิดกลุ ่มวิชา เอกตามที ่ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นสาขาขาดแคลน  

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีต าแหน่งว่างสายการสอนที่มีความต้องการจะบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ า นวน 2 อัตรา คือ โรงเรียนเทพมงคลรังษี อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ต าแหน่ง 32525   และโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี เลขที่ต าแหน่ง 83538   โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด า เนินการสอบถาม
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวว่าได้ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แจ้ง
ว่า  อยู่ระหว่างด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 
พฤษภาคม 2562 เพื่อคืนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายดังกล่าวให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอก

ภาษาญี่ปุ่น ล าดับที่ 2 คือ นางสาวนภัสสร  มุ่งเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมี
ความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุร ีตามเดิม  เพ่ือจะได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้บัญชีกลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 13 หน้า 166) 
 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรียกเลิกการให้ใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือ

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น ที่ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีขอใช้ไปขึ้นบัญชี 
       2. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีน าบัญชีรายชื่อ    นางสาวนภัสสร มุ ่ง เมือง        
ผู ้สอบแข่งขันได้กลุ ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ ่น ล าดับที ่ 2 มาขึ ้นบัญชีเป็นผู ้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีตามเดิม   
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.3     เรื่อง  ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้    
                  เข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3, เขต 4 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีต าแหน่งว่าง จ านวน 157 อัตรา โดยบรรจุ
และแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 
2561 จ านวน 148 อัตรา และขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มี
ผู้สอบแข่งขันข้ึนบัญชีในกลุ่มวิชาเอกเคมี จ านวน 1 อัตรา เอกดนตรีสากล จ านวน 1 อัตรา เอกดนตรีศึกษา จ านวน 1 
อัตรา เอกเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา เอกคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา และเอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 3 
อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า 167-175) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53 และมาตรา 56แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

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

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

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

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

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

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

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

  ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไป
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อาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้น
หรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

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

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

11. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีต าแหน่งว่างข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จ านวนทั้งสิ้น 157 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จ านวนอัตราว่างที่ใช้ในการบรรจุ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   23 
2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   9 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   67 
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   36 
5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   
22 

 รวมทั้งสิ้น 157 

 
2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์

และต้องการวิชาเอก โดยแบ่งออกเป็น 21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
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ที ่ กลุ่มวิชาเอก จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 

1 ภาษาญี่ปุ่น 2 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
2 ภาษาจีน 5 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
3 คณิตศาสตร์ 23 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
4 ภาษาไทย 38 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
5 ภาษาอังกฤษ 25 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
7 ฟิสิกส์ 1 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
8 ชีววิทยา 1 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
9 สังคมศึกษา 10 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 

10 พลศึกษา 4 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
11 ศิลปศึกษา 3 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
12 คอมพิวเตอร์ 7 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
13 การศึกษาปฐมวัย 18 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
14 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
15 บรรณารักษ์ 1 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
16 เคมี 1 ขอใช้บัญชี กศจ.ราชบุรี 
17 ดนตรีสากล 1 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
18 ดนตรีศึกษา 1 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
19 เกษตรศาสตร์ 2 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
20 การศึกษาปฐมวัย 3 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
21 คหกรรมศาสตร์ 1 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

 รวม 157  
 

3. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบัน
มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จ านวน 16 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก  จ านวน 545 คน ดังนี้ 
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ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก บัญชีคงเหลือ (ราย) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

ภาษาพม่า   หมดบัญชี 
ภาษาฝรั่งเศส   1 
ภาษาญี่ปุ่น   5 
ภาษาจีน   7 
ดนตรีศึกษา   หมดบัญชี 
ดนตรีไทย   หมดบัญชี 
ดนตรีสากล   หมดบัญชี 
คณิตศาสตร์   61 
ภาษาไทย   60 
ภาษาอังกฤษ   48 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  95 
ฟิสิกส์ 8 
ชีววิทยา 5 
สังคมศึกษา 62 
พลศึกษา 49 
ศิลปศึกษา 3 
นาฏศิลป์ หมดบัญชี 
คอมพิวเตอร์ 67 
เกษตรศาสตร์ หมดบัญชี 
คหกรรมศาสตร์ หมดบัญชี 
ประถมศึกษา หมดบัญชี 
การศึกษาปฐมวัย 15 
แนะแนว หมดบัญชี 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 54 
บรรณารักษ์ 5 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2563 
รวมทั้งสิ้น 545 

4. กรณีต าแหน่งว่างที่ไม่มีบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   หรือกรณีที่
เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ จนหมดบัญชี ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่ืนๆ มาบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าต าแหน่งว่าง จ านวน 158 อัตรา 

ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็น ไปตามมาตรฐานวิชาเอก ดังนี้ 

จ านวนนักเรียน จ านวน
ครู 
ตาม

เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

สาขาวิชาเอกของครูผู้สอนตามที่ สพฐ. ก าหนด (อัตราที่) 
1 2 3 4 5 6 7 7-8 

ขึ้นไป 

น้อยกว่า 20 คน 1 ประถม 
21-40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย 
40-60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต 

61-80 คน 4 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ 
81-100 คน 5 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม 
101-120 คน 6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 

ศาสตร์ 
นักเรียนรวม 121 ขึ้นไป 

ก่อนประถม ถึง 
ป.6 

ค านวณ
ตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร์ 

 
เพิ่มเตมิ 

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร์ 

 
หมายเหตุ 1. สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้ก าหนดสาขาวิชาเอกใน
ล าดับถัดไปตามตารางนี้ มาก าหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาท่ีจัดรวมช้ัน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากรวมชั้นแล้ว 
จ านวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถก าหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้) 
  2. สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถก าหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องก าหนดจ านวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจ านวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่สถานศึกษาต้องการ จ านวน 148 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกเคมี    จ านวน 1 อัตรา 
กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 
อัตรา กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 3 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จ านวน  1 อัตรา โดยขอใช้บัญชีจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ

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

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
กลั่นกรอง ขออนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติน าต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จ านวน 158 
อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. ขอความเห็นชอบเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพ่ือน าไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 

3. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในล าดับถัดไป หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ การบรรจุและ
แต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนด 

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

5. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

6. ขออนุมัติใช้บัญชี กศจ. อ่ืน ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกเคมี จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน 1 
อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย 3 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างและ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติใช้บัญชี จาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใด ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว ให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ   ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป 

7. ขออนุมัติในหลักการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่พิจารณาการเรียกบรรจุเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เอกคอมพิวเตอร์ ให้มีการอัตราการบรรจุใกล้เคียงกัน 

 
มติ กศจ.  อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.4  เรื่อง  รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพื่อแต่งตั้ง                
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน          
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับ
ช านาญการพิเศษ 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อน
ขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4        
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552   เรื่อง การย้ายและการ

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

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้โดยอนุโลม 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่   7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศตัวชี้วัดส าหรับด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายและหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 
10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 176-197) 

2. ต่อมา ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 จึงมีการจัดท าตัวชี้วัดส าหรับการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอน และการย้ายข้าราชการ       
พลเรือนสามัญฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามประกาศ ณ วันที่ 9 
มกราคม  2561  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 16 หน้า 198-201)   ท้ังนี้ ในส่วนของตัวชี้วัดส าหรับการ
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการพิเศษ ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้มีความเหมาะสมหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 จึงมีความประสงค์ให้จัดท า
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่ งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และ ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 
4 โดยน าระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้โดยอนุโลม                   

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการ
จัดท ารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ และ ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 - เขต 4 
เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 17 หน้า 202-204) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ได้ร่วมกันหารือและเห็นชอบ
เกี่ยวกับรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการ
พิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. ขออนุมัติรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ขออนุมัติให้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการ
พิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  
 

มติ กศจ.   

1. อนุมติหลักเกณฑ์และวิธีการหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4        
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2. อนุมติให้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ ระดับช านาญการ
พิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

3. อนุมัติเป็นหลักการ กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีต าแหน่งว่าง หากมีความประสงค์จะน า
ต าแหน่งว่างมาใช้ส าหรับด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหรือการสรรหาบุคคล โดยการย้าย/การเปลี่ยนต าแหน่ง                
/การโอน/การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง/การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะด าเนินการดังกล่าว มายังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งแนบร่างประกาศฯ และเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งกรรมการต่างๆ เพ่ือ
น าเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามล าดับต่อไป  

4. เห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามท่ีได้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

5. ให้ยกเลิกการหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 2 
ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ ศึกษา ตามมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

6. เห็นชอบร่างประกาศคัดเลือกบุคคลฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ตามที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เพ่ือให้น าไปประกาศใช้ต่อไป   

7. ให้ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยให้มีการ แยก
ประกาศเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งฯ และกรณีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ มอบให้ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในประกาศดังกล่าวแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

8. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือ 
ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 หลังจากที่มี
การประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในภาพรวมของจังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกแล้ว ให้น าเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งต่อไป 

9. กรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดการลักลั่นในการด าเนินการพิจารณาคัดเลือก ให้ถือมติ กศจ. เป็นที่สิ้นสุด 
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6.5  เรื่อง การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพ่ือการเปลี่ยน

ต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 จ านวน 5 อัตรา 

 

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   เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. รายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

5. ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ  ที่  19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560                          
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 มีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

1 นักจัดการงานทัว่ไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 2 อ านวยการ  
2 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 5 อ านวยการ  
3 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 6 อ านวยการ  
4 นักวิชาการเงินและบัญช ี ช านาญการ/ช านาญการพเิศษ อ 8 บริหารการเงินและสินทรัพย ์  
5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 39 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับ
คัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และต าแหน่งว่าง
ดังกล่าวเป็นต าแหน่งว่างที่ไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์น าต าแหน่งว่าง ไปใช้ใน
การรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 5 อัตรา ตามปฏิทินที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
 

วันที่ รายละเอียด 
วันท่ี  24 – 30 พฤษภาคม  2562 ประกาศต าแหน่งว่างฯ ให้ผู้ประสงค์ย้ายทราบโดยทั่วกัน 

วันท่ี  31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน  2562 ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายด้วยตนเอง ณ ส านักงาน                 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ภายในวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ รวบรวมค าร้องขอย้าย                      
เพื่อด าเนินการพิจารณา 

ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ด าเนินการประเมินค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบ                  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดฯ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส 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            กรรมการ/เลขานุการ 
 6) นางพรทิพย์ ชมภูธวัช  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3  ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้งฯ และเป็นต าแหน่งว่างที่ไม่
เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรให้น าต าแหน่งว่าง จ านวน 5 อัตรา เพ่ือประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

2. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติฯ และคณะกรรมการประเมินความรู้ ความ
สามารถฯ ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เสนอข้างต้น โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามาตรา 53 ลงนามค าสั่งแต่งตั้งฯ  

3. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด าเนินการ รับสมัคร
คัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จนกว่าจะแล้วเสร็จ แล้วน าผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

มติ กศจ.   
               อนุมัติตามที่เสนอ และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการจัดท าปฏิทินในการับสมัคร
คัดเลือก การเปลี่ยนต าแหน่งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)  เป็นต้น    
เพ่ือจะได้ด าเนินการพร้อมกันในคราวเดียวกันทั้งจังหวัด 
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6.6    เรื่อง  การขอส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
(กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด จ านวน 4 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 านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอส่งค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ)  ไป
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

    1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 
    1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 
    1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวน 2 ราย 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
วุฒิ วิชาเอก/

เงินเดือน 
เหตุผลการขอย้าย 

ขอย้ายไป
สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นางสาวศิราพร   

             นาคปาน 
ครู  
รร.วัดจรเข้เผือก 
อ.ด่านมะขามเตี้ย 
สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 
 
 
 
 
 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
อันดับ คศ.1 
เงินเดือน 19,780บาท 

เพ่ือดูแลบิดาที่เจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งที่หลอดอาหารต้อง
มีผู้พาไปเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลทุกเดือน  และไม่
ติดเงื่อนไขการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีพิเศษ 
 
 
  

ขอย้ายไป 
ที่โรงเรียน 
ในสังกัด 
สพป.สุพรรณบุร ี
เขต 2 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
วุฒิ วิชาเอก/

เงินเดือน 
เหตุผลการขอย้าย 

ขอย้ายไป
สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 นายฐาปณัฐ  

              อยู่สงค ์
ครู  
รร.วัดวังก์วิเวการาม 
อ.สังขละบุร ี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 
เงินเดือน 22,170 บาท 

ขาติดเช้ือรักษาที่ รพ.สังขละบรุี                 
แต่อาการไม่ทุเลา เพราะไมม่ี
เครื่องมือทางการแพทย์ในการ
รักษา จึงเข้ารักษาตัวที่ รพ.ศริิ
ราช โดยจ าเป็นต้องรักษา
ต่อเนื่อง และมารดาเป็น
โรคมะเร็งเต้านม รักษาตัวที่ 
รพ.ศิริราช ต้องเข้ารับการผ่าตดั
และเฝ้าระวังดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ขอย้ายเป็นบตุรคน
เดียวจ าเป็นต้องเฝ้าดูแลมารดา
อย่างใกล้ชิด และไม่ตดิเง่ือนไข
การบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดร้ับการ
คัดเลือกกรณีพิเศษ 
 

ขอย้ายไป 
ที่โรงเรียน 
ในสังกัด 
สพม.เขต 9 
(นครปฐม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
3 ว่าที่ร้อยโทนิรัตน์   

                จุลเอียด 
ครู  
รร.เทพมงคลรังษี 
อ.เมืองกาญจนบุรี 
สพม. 8 

ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 
เงินเดือน 52,060 บาท 

ต้องเข้ารับการรักษาตัว
โรคมะเร็งตับหลังการผา่ตัด 
อาการตับแข็ง และไวรัสตบั
อักเสบบีอย่างต่อเนื่อง และ
ต้องมีญาติพี่น้องดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  และไม่ติดเงื่อนไขการ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัการ
คัดเลือกกรณีพิเศษ 

ขอย้ายไป  
ที่โรงเรียน 
ในสังกัด 
สพม.เขต 12 
(พัทลุง) 

4 นายอรรถพงษ์   
                ศรีท้าว 

ครู  
รร.กาญจนานุเคราะห์ 
อ.เมืองกาญจนบุรี 
สพม. 8 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 
เงินเดือน 27,210 บาท 

เนื่องจากเจ็บป่วยเปน็โรค
เร้ือรัง ต้องรักษาตัวโดยมี
น้องสาวเปน็ผู้ดูแล และไม่ติด
เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตัง้  
ผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษ   

ขอย้ายไป 
ที่โรงเรียน 
ในสังกัด 
สพม.เขต 9 
(สุพรรณบุรี) 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การขอย้าย (กรณีพิเศษ) ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ทุกราย เรียบร้อยแล้ว           
ปรากฏว่าข้าราชการทั้ง 4 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นสมควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้  
1. ขออนุมัติการให้ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

จ านวน 4 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด ดังนี้ 
      1.1 นางสาวศิราพร นาคปาน ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 
      1.2 นายฐาปณัฐ อยู่สงค์ ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  1.3 ว่าที่ร้อยโทนิรัตน์ จุลเอียด  ต าแหน่งครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  1.4 นายอรรถพงษ์ ศรีท้าว  ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 
มติ กศจ.  อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.7 เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปป ิบัติราชการในหน่วยงาน
การศึกษา ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการชั่วคราว              

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการชั่วคราว 
จ านวน 1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 “ส าหรับการสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.) 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ 
1. ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นางเบญจมาศ   

ลิขิตวัฒนกิจ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ มีพฤติกรรมปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส และมีข้อขัดแย้งกับ
คณะกรรมการ สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนบางราย 
             ในการนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 
86/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
เบื้องต้นพบว่า นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ มีข้อขัดแย้งกับคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านพุเลียบ จริง ท าให้ขณะนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนได้    
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ระหว่าง
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหาความ
ขัดแย้งที่อาจจะลุกลามมากข้ึน และเพ่ือให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงพิจารณาให้ นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านพุเลียบ  ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านดอนคราม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ว่างในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา     

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้สั่งให้ข้าราชการดังกล่าวไป
ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านดอนคราม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่า
จะมีค าสั่ง เปลี่ยนแปลง 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้ด าเนิน

พิจารณาบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว จึงเห็นสมควรให้    นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒน
กิจ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนบ้านดอนคราม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่า
จะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว ราย นางเบญจมาศ          
ลิขิตวัฒนกิจ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนบ้านดอนคราม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.8 เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม 
(มาตรา 53 และมาตรา 59) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559  เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 14  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552   เรื่อง การ
จัดกลุ่มต 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  และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย 
และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 
18 หน้า 205-216 ) 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง /สังกัด 
ต าแหน่ง
เลขที ่

ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง เงินเดือน 

1 นายสาโรจน์   
           นุษพรรณ์ 

นักจัดการงานท่ัวไป 
กลุ่มอ านวยการ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

 

อ 2 
 

วิชาการ 

 

ช านาญการ 

 

26,350 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นสังกัดของ
ผู้ขอย้ายได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
จึงเห็นควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องขอย้ายของ นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ ไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ส่งค าร้อง ขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพิจารณารับย้าย
ต่อไป 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.9 เรื่อง  ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (กรณี

พิเศษ) ให้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 2 ราย 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559   เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 

2559  เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จ านวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้  

รายท่ี 1 นางธีรนุช ฉิมฉลอง    
ต าแหน่งครู คศ.1 วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิศวกรรม ไฟฟ้า โรงเรียนวัดหนองปลิง สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความจ าเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจาก ต้องดูแล
บิดามารดาที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง คือ นายวุฒิชัย พงษ์วานิชอนันต์ (บิดา) เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต่อมน้ าเหลือง 
เก๊าท์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต้อกระจก เยื่อบุตาอักเสบ ฯลฯ และนางบุษบา พงษ์วานิชอนันต์ (มารดา) ป่วยเป็น
โรคซึมเศร้า เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ ไทรอยเป็นพิษ กระดูกทับเส้น เส้นเลือดในสมองอุดตัน โดยมีหนังสือ
รับรองจาก นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรี ต าบลท่าม่วง ซึ่งรับรองว่า   นางธีรนุช ฉิมฉลอง เป็นบุตรที่รับ
หน้าที่ดูแลบิดามารดา แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากบุตรสาวอีก 1 คน คือ นางสาวพรรณทิพย์ พงษ์วานิชอนันต์ ท างาน
ต าแหน่งพยาบาลที่ปรึกษาประจ าศูนย์ ณ บริษัทลิฟวิ่งแคร์จ ากัด ซึ่งตั้งเลขที่ 1579/2 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวง
วงศส์ว่าง เขตบางซ่ือ กทม. ท าให้ไม่สามารถเดินทางกลับมาดูแลบิดามารดาได้ โดยมีเพียงนางธีรนุช ฉิมฉลอง ต้องดูแล
บิดามารดาแต่เพียงผู้เดียว จริง 

นางธีรนุช  ฉิมฉลอง มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดังนี้                     
                          1) โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง ไม่มีต าแหน่งว่าง 
                          2) โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ไม่มีต าแหน่ง  
                          3) โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ไม่มีต าแหน่งว่าง 
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     4) โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช (ยุบเลิกสถานศึกษาแล้ว)  
                          5) โรงเรียนใดๆ ก็ได้ในอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค า
ร้องขอย้ายรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และได้
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว มีต าแหน่งว่างและวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา  คือ โรงเรียนบ้านใหม่           
(จีนาภักดิ์วิทยา) ต้องการวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายท่ี 2 นางสาวลัลนา ช้างกรุด 
ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4      

มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ มาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบบ้านของนางสาวลัลนา ช้างกรุด 
พักเลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ย้ายฯ กรณีพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เนื่องจากนางสาว
ลัลนา ช้างกรุด มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จ านวน 9 คน ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมิได้ประกอบ
อาชีพที่ต้องใช้ระยะเวลาการท างานที่แน่นอนซึ่งสามารถมาดูแลบิดามารดาได้ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับค าร้องขอย้ายของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้  
  นายป ิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ 

ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 วุฒิ ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนบ้านหินตั้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความจ าเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากดูแลบิดาซึ่งเจ็บป่วยเป็น
โรคมะเร็งที่ลิ้นและความดันโลหิตสูง ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นประจ า คือ จ.ส.อ.พิทยา พิทยาวัฒน์ (บิดา) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 
19 หมู่ 3 ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีบุตร 2 คน และมีหนังสือรับรองจาก บุตรคนที่ 1 คือ นายปิยะ พิ
ยาวัฒน์ ระบุว่าผู้ขอย้ายเป็นบุตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลบิดาแต่เพียงผู้เดียว โดยมีบันทึกชี้แจงว่าบิดาและ
มารดาอาศัยอยู่ด้วยกัน และมารดาของผู้ขอย้ายมีอายุ 60 ปี ท าให้ไม่สามารถดูแลบิดาของผู้ขอย้ายซึ่งป่ว ยเป็น
โรคมะเร็งได้เต็มที่ เนื่องจากมีโรคประจ าตัว คือ ไขข้อกระดูกเสื่อม โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประกอบกับ
ท างานรับจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัทมัลลิกา ซึ่งต้องไปท างานตั้งแต่ 05.00 น. ของทุกวันและกลับบ้านไม่เป็นเวลา และ
ปัจจุบันบิดาได้เข้ารับการรักษาที่แผนกมะเร็งวิทยา แผนก หู คอ จมูก แผนกทางเดินอาหารและแผนกเอกซเรย์วินิจฉัย
อย่างต่อเนื่อง 

นายปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์  จึงมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ หรือโรงเรียน
ใดๆ ก็ได้ในเครือข่ายการจัดการศึกษาฯ สิงห์ – ศรีมงคล หรือโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในเครือข่ายการจัดการศึกษาฯ ลุ่มสุ่ม – 
บ้องตี้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค า
ร้องขอย้ายรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจาก 
โรงเรียนที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งมีความต้องการวิชาเอกไม่ตรงกับวิชาเอก ของผู้ขอย้าย แต่ผู้ขอย้ายมี
ประสบการณ์วิชาที่สอน (ภาษาไทย) ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ดังนี้ 
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ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ความต้องการวิชาเอก 
เลขที่

ต าแหน่ง 
หมายเหตุ 

1 บ้านวังสิงห์ ไทรโยค ภาษาจีน/ประถมศึกษา/ดนตรีสากล/
วิทยาศาสตร์ 

2745  

2 บ้านวังสิงห์ ไทรโยค ภาษาไทย 774  
3 บ้านหินดาด (ไทรโยค) ไทรโยค ปฐมวัย/ภาษาไทย/คณิตศาสตร์ 5027  
4 บ้านหนองปลาซิว ไทรโยค ปฐมวัย 1286  
5 บ้านหนองปลาซิว ไทรโยค ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย/

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 
79634  

6 บ้านห้วยกะทะทอง ไทรโยค ภาษาอังกฤษ 964  
7 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ไทรโยค คณิตศาสตร์ 4974  
8 บ้านบ้องตี ้ ไทรโยค ปฐมวัย 5231  
9 บ้านเขาสามชั้น ไทรโยค คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/ดนตรี/

ปฐมวัย 
1114  

10 บ้านหินดาด (ไทรโยค) ไทรโยค ภาษาไทย 2758  
11 บ้านทุ่งเรือโกลน ไทรโยค ภาษาไทย/คณิตศาสตร์ 1241  
12 หลุงกัง ไทรโยค ปฐมวัย/ภาษาไทย 1057  

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับย้ายได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. นางธีรนุช ฉิมฉลอง ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองปลิง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. นายปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ โรงเรียนบ้านหินตั้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3          

ทั้งนี้ นางสาวลัลนา ช้างกรุด ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นสมควรไม่
พิจารณาให้ย้ายตามความเห็นของคณะกรรมการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1        
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้  
1. ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จ านวน 2 ราย 

หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด ดังนี้ 
 1.1 นางธีรนุช ฉิมฉลอง ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองปลิง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

    1.2 นายปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ โรงเรียนบ้านหินตั้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและ        
แต่งตั้งฯ  ต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามทีเ่สนอ 
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6.10     เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 

 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 1 ราย  
 

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 เรื่อง การย้ายและการ
เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 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 หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   และการย้ายข้าราชการ         
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู                  
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9 
มกราคม 2561 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกาศฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จ านวน 3 อัตรา โดย
ก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 19 หน้า 217-219) 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ได้ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศดังกล่าว จ านวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้  
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ที ่
รายละเอียดต าแหน่งว่าง  

รายละเอียดผู้สมัคร ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม สังกัด 

1 
 
 
 

นักทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 
 

อ 22 
 
 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
 
 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

1. นางศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์  
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ระดับช านาญการ       
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
 
2. นางสาวนิรมน นุ่มเนียม 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ระดับปฏิบัติการ       
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
 

2 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

 

อ 27 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

 
- ไม่มีผู้สมัคร - 

3 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

อ 42 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัดการ 

ศึกษา 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

 
- ไม่มีผู้สมัคร - 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นค า
ร้องขอย้าย จ านวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการประเมินความรู้  
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)  ตาม
ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 300/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยการประเมิน ความรู้ 
ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ปรากฏว่า นางศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   มีคะแนนรวมสูงสุด 81 คะแนน 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 20 หน้า 220 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

นางศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าแหน่งเลขที่ อ 20 อัตราเงินเดือน 23 ,200 บาท ให้ด ารงต าแหน่ง       
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นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์น าต าแหน่งว่าง ที่เหลือ

จากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ เพ่ือน าไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 2 
อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ เลขที่
ต าแหน่ง 

กลุ่ม/หน่วย ใช้ส าหรับ ว่างเน่ืองจาก 

1 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอใช้บัญชี ไม่มีผู้ยื่นขอย้าย 
2 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 42 กลุ่มส่งเสริมฯ ขอใช้บัญชี ไม่มีผู้ยื่นขอย้าย  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) นางศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าแหน่งเลขที่ อ 20 อัตราเงินเดือน 23,200 บาท ให้
ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และเห็นชอบให้น าต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ เพ่ือ
น าไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าแหน่งเลขที่ อ 20 อัตราเงินเดือน 23,200 บาท ให้
ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 22 กลุ่มบริหาร งานบุคคล สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. ขออนุมัติน าต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ เพ่ือน าไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ระดับ 
เลขที่

ต าแหน่ง 
กลุ่ม/หน่วย ใช้ส าหรับ ว่างเน่ืองจาก 

1 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 27 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขอใช้บัญชี ไม่มีผู้ยื่นขอย้าย 

2 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 42 กลุ่มส่งเสริมฯ ขอใช้บัญชี ไม่มีผู้ยื่นขอย้าย 

 

3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)และให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.11 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการให้
ด ารง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล/สังกัด วุฒิ/วิชาเอก 
ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน 
วันที่ส่ง
ผลงาน 

ผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
1 น.ส.พรพันธ์  สุทธาคง 

/สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
น.บ. 

(นิติศาสตร์บัณฑิต) 
วิชาการ ช านาญการ อ 26 29,620 17 เม.ย. 

2562 
 

 

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

มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62) 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เร่ือง การย้ายและ
การเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552  เรื่อง การ
เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  เรื่อง กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10  พฤษภาคม 2556   เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   ตามมาตรา 38 ค.(2) 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง  การก าหนด
กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559   เร่ือง  การก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากร    ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

10. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ประวัติการรับราชการและผลงานที่ส่งเข้ารับการรับการประเมิน ราย นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง ต าแหน่ง

นิติกร ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 26 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 
(รายละเอียดเอกสารแนบนอกเล่ม) 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการราย
ดังกล่าวแล้ว และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการพิจารณา และประเมินผลงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่
ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยมีผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 
กรรมการ คะแนน

เฉลี่ย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1. น.ส.พรพันธ์ สุทธาคง  (รับการประเมินเพื่อด ารงต าแหน่งนิติกร ระดบัช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 25) 

คุณภาพของงาน 30 21 26 26 25  
ประโยชน์ของผลงาน 30 21 23 25 25  
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 40 28 ๒9 29 29  

คะแนนรวม 100 70 26 23 30 79  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และเห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้ง ราย นางสาวพร
พันธ์ สุทธาคง ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 26 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 เป็นต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 25 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2562 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. ขออนุมัติผลการประเมินและให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ พิเศษ ราย 
นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 26 สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 25 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2562  

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  ออกค าสั่งเลื่อนและ
แต่งตั้งฯ  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.12 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากร  ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือก บุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้ ง ที ่ 2/2562 เมื ่อว ันที ่ 11              

ก ุมภาพันธ ์ 2562 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร                 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน                 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ , แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ 
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตาม
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562  ดังนี้ 
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ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี  อ 15 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

    ช  อ-ส ุล ช  อผลง   

ข้อเส อแ วคิด/วิธ    
เ   อ     ัฒ  ง  ห  อ

ป ับป ุงง                 
ให้ม ป ะสิ ธิภ  ม  ข    

หมายเหตุ 

1 นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ   
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 16 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

 

 
5. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22

เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการนับระยะเวลาขั้นต่ าในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ) ในรายนางสาว
ณัฏฐา บุตรเผียน เรียบร้อยแล้ว 

5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 
  -  นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
เพ่ือขอรับการประเมินผลงาน ในวันที่ 18 เมษายน 2562  

6. คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ) ตามค าสั่ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 136/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผล
งานเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการประชุมดังนี้ 

ที ่
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นผ่าน 

คะแนนท่ีได ้ คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1 นางสาวณัฏฐา 
บุตรเผียน 
 

นักวิชาการพัสด ุ
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 16 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย์  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 
3 

100 70 85 90 94 85 91 89 ผ่านการ
ประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ผ่านการประเมิน คือร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว ข้าราชการรายดังกล่าว มีคะแนนผ่านการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เห็นสมควรอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 - นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 16 สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ อ 15 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2562 
 
มติ กศจ.    อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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6.13 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการประกาศต าแหน่งว่างในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 อัตรา  
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552   เรื่อง การย้ายและการเลื่อน
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้โดยอนุโลม 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากร         
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขตามท่ี   
ก.ค.ศ. ก าหนด จึงมีความประสงค์น าต าแหน่งว่างใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง  ให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 
ที ่ ต าแหน่ง/กลุ่ม ต าแหน่งเลขที่ เงินเดือน 
1 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ/กลุ่มอ านวยการ 

(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 
อ 1 59,980 

2 นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ/กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

อ 8 37,370 
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2.ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้
ด าเนินการประเมินตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้จัดท าร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 21 หน้า 221-239)  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนด และต าแหน่งว่างจ านวน 2 อัตรา เป็นต าแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้ต าแหน่ง จึงเห็นสมควรประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ทั้งนี้ ขออนุมัติเป็นหลักการในการพิจารณาคัดเลือกให้น ารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
กรณีการเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 หลังจากที่มีการอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ

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

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติต าแหน่งว่างที่ใช้ในการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ด ารง

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการในการพิจารณาคัดเลือกให้น ารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก กรณี
การเลื่อนขึ้นหรือการย้ายเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 หลังจากท่ีมีการอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในประกาศรับสมัครฯ โดยมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบต่อไป 
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4. ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ประกอบด้วย 

 
1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4         ประธานกรรมการ 
2) นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน         กรรมการ 
3) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4) นางสาวยุรี เตชะดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                            เลขานุการ 

 

5. ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื ่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4         ประธานกรรมการ 
2) นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ       กรรมการ 
3) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4) นางสาวยุรี เตชะดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                            เลขานุการ 

 

6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ/กลุ่มอ านวยการ ประกอบด้วย 

1) นายนิพัฒน์  มณี  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4              ประธานกรรมการ 
2) น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี ผอ.กลุ่มอ านวยการ         กรรมการ 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3) นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มอ านวยการ                  กรรมการ 
    สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4) นางสาวยุรี เตชะดี           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                   เลขานุการ 

 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.14 เรื่อง  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2561 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561 ทุกรายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 ราย คือ นายมนตรี  อินจีน ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 76 เลขประจ าตัว
สอบ 0310191 ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 53 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้บังคับ
มาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 การ
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (3) 
การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา 38 ข. (5) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. 
(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานะช านาญ ต าแหน่งซึ่งมี
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มี
อ านาจสั่งการบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
หลังจากมีปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาราย นางเพชรินทร์  เหล็กมา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกทุกราย ผลปรากฏว่า       
นายมนตรี  อินจีน ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 76 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตรงตามประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 22 หน้า240-246) และ
ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้อ 2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 23 
หน้า 247) โดย นายมนตรี อินจีน ไม่มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  มายื่นภายในวันรับสมัครและวันตรวจ
คุณสมบัติ มีเพียงแต่หนังสือมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ ศ.ป.726/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรียน ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ เพ่ือสมัครสอบ
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คัดเลือกด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 24 หน้า 248) และหนังสือ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ ม.ปท.4801/1  ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรียน เลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 25 หน้า 
249-262) มายื่นแนบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 เพียงเท่านั้น ซึ่งตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก,ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินภาค ข และภาค ค และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ระบุข้อความท้ายประกาศทุ กประกาศแจ้งให้ผู้ที่
สมัครเข้ารับการคัดเลือกทราบว่า “หากตรวจสอบภายหลังพบว่า    ผู้ได้รับ การคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะถูกยกเลิก
การบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น”  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561 เพ่ือรับสมัครและตรวจเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งนายมนตรี  อินจีน  เป็นผู้มายื่นใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครด้วยตนเอง และคณะกรรมการรับสมัครได้รับใบสมัคร และตรวจเอกสารประกอบการสมัคร โดยมิได้
สังเกตเห็นว่าขาดใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จึงลงในบันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัครท้ายใบสมัครว่าได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครแล้วปรากฏว่า () หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ต่อมาเมื่อคณะกรรมการตรวจ
คุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ก็ยังไม่พบความผิดปกติของเอกสารที่ไม่ครบ จึงท าให้คณะกรรมการ
ตรวจคุณสมบัติลงความเห็นว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า () มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
รับสมัคร หลังจากนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด จนเสร็จสิ้นกระบวนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นควร ยกเลิก/เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ราย นายมนตรี  อินจีน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
และเห็นสมควรน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการให้ความเห็นชอบเรื่อง
ยกเลิก/เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ราย นายมนตรี  อินจีน และให้ไป
ด ารงต าแหน่งเดิมซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีได้ด าเนินการจัดให้ไปด ารงต าแหน่งครู และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการยกเลิก/เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ราย นายมนตรี  อินจีน และให้ไปด ารงต าแหน่งเดิม ซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้า           
สู่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 2. ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีน าต าแหน่งว่างสายผู้สอนของโรงเรียนบ้านหนอง
ตาบ่ง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มาเพ่ือใช้ใน
การกลับเข้าสู่ต าแหน่งเดิมของนายมนตรี  อินจีน 

3. ขออนุมัติน าต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เลขที่ต าแหน่ง 730 เลขกรมบัญชีกลาง 
0004477 อาศัยเบิกอันดับ คศ.3 เงินเดือน 58,390 บาท เพ่ือใช้ในการบรรจุ  และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จ านวน 1 อัตรา ซึ่งจะด าเนินการบรรจุ
และแต่งตั้งในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.15 เรื่อง ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ  
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมกร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ใช้ต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4   เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้ น
บัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   จ านวน 5  อัตรา  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 133แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 

เมษายน 2560 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน 2 อัตราและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่างผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 3 อัตรารวมทั้งสิ้น 5 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่

 

โรงเรียน 

 

อ าเภอ 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

เลข
กรมบัญชีกลาง 

อาศัยเบิก 
อันดับ ขั้นเงินเดือน 

1 บ้านห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ 1052 0007019 คศ.5 76,800 
2 บ้านเขาช้าง ไทรโยค 2946 0007336 คศ.3 40,860 
3 บ้านหนองขอนเทพพนม หนองปรือ 3441 0008857 คศ.3 47,660 
4 บ้านล าอีซู บ่อพลอย 3354 0008187 คศ.3 39,370 
5 บ้านหนองส าโรง บ่อพลอย 3436 0008227 คศ.3 45,290 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน 5 อัตรา ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในวันที่ 10 มิ.ย. 62
         2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 5 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อ        
ผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 ก.พ. 62 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเร่ืองดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  และประธาน อกศจ. และคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะกรณีที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีต าแหน่งว่างภายหลังจากการย้ายไปต่างเขตพื้ นที่การศึกษา แล้วไม่ได้
ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างดังกล่าวทันที จึงมีความเห็นว่าอาจจะเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ได้ก าหนดไว้ว่า “หากมีต าแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง  ที่เกิด
จากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากต าแหน่งทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
ต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  

 ทั้งนี้ อกศจ. จึงอยากทราบเหตุผลท าไมถึงไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค...อกศจ. 
กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.
กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. ขออนุมัติน าต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 5 อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ

คัดเลือกขึ้นบัญชีให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
2. ขออนุมัติเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายช่ือ   ผู้ได้รับการ

คัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 5 อัตรา เพื่อน าไปบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 

3. ขออนุมัติเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในล าดับถัดไป หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาขอสละสิทธ์ิหรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนด 

4. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป 
 

มติ กศจ.      1. อนุมัติตามข้อ 1-4 ตามที่เสนอ 
2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีหนังสือแจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ว่าเพราะเหตุใดท าไมถึงไม่น าต าแหน่งว่างไปประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ให้เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 หากมีต าแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจาก
การย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากต าแหน่งทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ
ต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่น     ค าร้องขอย้ายประจ าปีไว้ 
แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไป ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่
มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารง ต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่างได้ ก็ใ ห้ยื่น
ค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้  โดยให้ชี้แจงเหตุผลท าไมถึงไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
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6.16    เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน  
                   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
                   การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 7 ต าแหน่ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 14 ต าแหน่ง 

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555  

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ที่มีอัตราก าลังครู
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ดังนี ้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน 
ต า 

แหน่ง 

เลขท่ี
ต าแหน่

ง 

อัตรา 
เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ
ขาด/เกิน ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 บ้านปากนาสวน  คร ู 1508
4150
840 

68,000 1 15 16 1 16 17 1 
2 บ้านไทรทอง  คร ู 2173 54,500 1 15 16 1 16 17 1 
3 บ้านตะเคยีนงาม  คร ู 1103 51,170 1 5 6 1 7 8 2 
4 บ้านห้วยน้ าขาว  คร ู 947 70,930 2 24 26 2 25 27 1 
5 บ้านหนองปากดง  คร ู 5039 54,820 1 5 6 1 6 7 1 
6 วัดถ้ าองจุ  คร ู 3096 16,920 1 5 6 1 7 8 2 
7 วัดถ้ าองจุ  คร ู 4691 52,940 1 5 6 1 7 8 2 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ที ่ โรงเรียน 
ต า 

แหน่ง 

เลขท่ี
ต าแหน่

ง 

อัตรา 
เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ
ขาด/เกิน ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 พุทธวิมุติวิทยา คร ู 2938 61,110 1 16 17 2 17 18 1 
2 บ้านหนองเจริญ คร ู 1288 69,040 1 5 6 1 7 8 2 
3 บ้านดงโคร่ง คร ู 1085 69,040 1 5 6 1 6 7 1 
4 บ้านซองกาเรีย ครู 6754 21,150 2 26 28 2 27 29 1 
5 อนุบาลสังขละบุร ี คร ู 4856 58,390 5 76 81 3 84 87 6 
6 อนุบาลสังขละบุร ี คร ู 1631 40,860 5 76 81 3 84 87 6 
7 อนุบาลสังขละบุร ี คร ู 1057 22,450 5 76 81 3 84 87 6 
8 บ้านห้วยมาลัย คร ู 5715 58,390 2 35 37 2 37 39 2 
9 บ้านห้วยมาลัย ครู

ผู้ช่วย 
2527 17,690 2 35 37 2 37 39 2 

10 บ้านกองม่องทะ คร ู 1289 52,940 2 23 25 2 27 29 4 
11 บ้านกองม่องทะ คร ู 2758 22,000 2 23 25 2 27 29 4 
12 บ้านกองม่องทะ คร ู 1241 62,760 2 23 25 2 27 29 4 
13 บ้านกองม่องทะ คร ู 5504 21,150 2 23 25 2 27 29 4 
14 บ้านหินตั้ง คร ู 3934 19,100 1 17 18 1 20 21 3 

 
              3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลงัในสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณา
เกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู สายงานการสอน ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์   ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน เกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ า
กว่าเกณฑ์ ดังนี้  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
    ิจ  ณ เ ล  ยอัต  จ  โ งเ  ย เ ิ เ ณฑ์ ไป ่ ห ดเป็ ต่ แห ่งเดิมใ โ งเ  ย แห่งใหม่   ต ่  ว่ เ ณฑ์ 

    
 
 

ช  อ
ต่ แห ่ง 

ต่ แห ่ง 
เลข    ห ่วยง          เดิม เงิ เด อ  ห ่วยง             

 ่ ห ดใหม ่
ข ด
เ ณ
ฑ ์

หม ย
เหตุ อั ดับ ขั   

1 คร ู 1508
4 

บ้านปากนาสวน  คศ.3 68,000 บ้านรางสาลี ่ -1  
2 คร ู 2173 บ้านไทรทอง  คศ.3 54,500 บ้านห้วยไร ่ -2  
3 คร ู 1103 บ้านตะเคยีนงาม  คศ.3 51,170 บ้านวังตะเคียน -1  
4 คร ู 947 บ้านห้วยน้ าขาว  คศ.5 70,930 ต.ช.ด.บ้านประตดู่าน -1  
5 คร ู 5039

6503
9 

บ้านหนองปากดง  คศ.3 54,820 บ้านท่าหวี -1  
6 คร ู 3096 วัดถ้ าองจุ  ครู

ผู้ช่วย 
16,920 วัดหนองตะโก -1  

7 คร ู 4691 วัดถ้ าองจุ  คศ.2 52,940 บ้านหนองหิน -1  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
    ิจ  ณ เ ล  ยอัต  จ  โ งเ  ย เ ิ เ ณฑ์ ไป ่ ห ดเป็ ต่ แห ่งเดิมใ โ งเ  ย แห่งใหม่   ต ่  ว่ เ ณฑ์ 

    
 
 

ช  อ
ต่ แห ่ง 

ต่ แห ่ง 
เลข    ห ่วยง          เดิม เงิ เด อ  ห ่วยง             

 ่ ห ดใหม ่
ข ด
เ ณ
ฑ ์

หม ย
เหตุ อั ดับ ขั   

1 คร ู 2938 พุทธวิมุติวิทยา คศ.3 61,110 บ้านหาดงิ้ว -2  
2 คร ู 1288 บ้านหนองเจริญ คศ.4 69,040 บ้านจันเดย ์ -2  
3 คร ู 1085 บ้านดงโคร่ง คศ.4 69,040 บ้านพุม่วง-พุพง -1  
4 ครู 6754 บ้านซองกาเรีย   คศ.1 21,150 วัดใหม่ดงสัก -1  
5 คร ู 4856 อนุบาลสังขละบุรี คศ.3 58,390 บ้านนามกุย -1  
6 คร ู 1631 อนุบาลสังขละบุร ี คศ.3 40,860 บ้านพุองกะ -1  
7 คร ู 1057 อนุบาลสังขละบุร ี คศ.1 22,450 หลุงกัง -1  
8 คร ู 5715 บ้านห้วยมาลัย คศ.3 58,390 บ้านแก่งระเบิด -1  
9 ครู

ผู้ช่วย 
2527 บ้านห้วยมาลัย ครู

ผู้ช่วย 
17,690 บ้านเขาช้าง -1  

10 คร ู 1289 บ้านกองม่องทะ คศ.3 52,940 บ้านสารวตัร -1  
11 คร ู 2758 บ้านกองม่องทะ คศ.1 22,000 บ้านหินดาด(ไทร) -1  
12 คร ู 1241 บ้านกองม่องทะ คศ.4 62,760 บ้านทุ่งเรือโกลน -1  
13 คร ู 5504 บ้านกองม่องทะ คศ.1 21,150 บ้านหินดาด(ทองฯ) -1  
14 คร ู 3934 บ้านหินตั้ง คศ.1 19,100 บ้านท่าทุ่งนา -1   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่

และอัตราเงินเดือนเดิมจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ  

เห็นสมควรตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ีและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 7 ต าแหน่ง และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 14 ต าแหน่ง 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอน ที่เกิน
เกณฑ์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 7 ต าแหน่ง และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 14 ต าแหน่ง  

2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.17 เรื่อง ขอเปลี่ยนต าแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น             
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ่ืน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา           
38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ เปลี่ยนต าแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
หนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 1 
อัตรา  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ 10  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4010  ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 
5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เสนอขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้ต าแหน่งว่างในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการอ่ืน มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. 
(2) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 8 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1) ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 4 
  2) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 11 

3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 12 
4) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 33 
5) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 32 

  6) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 34 
7) ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 46 
8) ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 10 
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2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 มีมติอนุมัติให้น าต าแหน่งว่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไปใช้ส าหรับการ
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เพื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 8 อัตรา 

3. ก.ค.ศ. ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส าหรับต าแหน่งเลขที่ อ 10 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ (หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) ก.ค.ศ. 
ก าหนดให้ต าแหน่งใน ( ) ก าหนดรองรับเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ยังมีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ เมื่อ
ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเห็นควรเปลี่ยนต าแหน่งที่ขอใช้บัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งเลขท่ี อ 10 จากต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งเลขท่ี อ 10 จากต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ /ช านาญการในการขอใช้บัญชี                
ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการอ่ืน มาขึ้นเป็นบัญชี              
ผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

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

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน 54 ราย  ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน   4 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 15 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน   6 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. ที่ 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
การศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน  54  ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีกา รที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

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

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

 บุญค า 

อนุบาล
กาญจนบุร ี

10 ม.ย. 
60 

66.67 66.67 71.93 76.31 78.07 78.95 89.47 94.74 10 เม.ย. 
62 

2 น.ส.เกศินี   
 ยาทพิย ์

บ้านพุ-
เลียบ 

10 ม.ย. 
60 

75.44 76.31 77.19 78.95 80.70 82.47 84.21 85.97 10 เม.ย. 
62 

3 นายเกษม   
ธีรสุนท
รานันท์ 

เขาดิน
วิทยาคาร 

10 ม.ย. 
60 

57.90 62.28 67.54 73.68 78.72 85.09 90.35 95.62 10 เม.ย. 
62 

4 นายปรัชญา   
 ใจซ่ือ 

บ้าน
หนอง
สองตอน 

10 ม.ย. 
60 

69.30 73.68 76.31 80.70 85.08 87.71 91.23 95.61 10 เม.ย. 
62 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 15 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ชุติมา 
      ตอ่แกว้ 

บ้าน
หนอง
เจริญสุข 

5 พ.ค. 
60 

70.22 
 
 

71.99 
 

 

77.31 
 

 

81.66 
 

 

84.23 
 

 

87.76 
 

 

91.12 
 

 

94.67 
 

 

5 พ.ค. 
62 

2 น.ส.นิสาชล 
        มีเท 

วัดนา
พระยา 

5 พ.ค. 
60 

57.30 
 

58.32 
 

60.36 
 

72.34 
 

76.68 
 

76.65 
 

86.34 
 

98.34 
 

5 พ.ค. 
62 

3 นายธีรวัต  
      เต้ียทอง             

บ้าน
หนองโพธิ ์

5 พ.ค. 
60 

81.00 
 

82.00 
 

82.00 
 

84.00 
 

86.00 
 

88.00 
 

90.00 
 

94.00 
 

5 พ.ค. 
62 

4 น.ส.ลลิตา 
        พิทกัษ ์

บ้าน
หนองโพธิ ์

5 พ.ค. 
60 

80.00 
 

81.00 
 

83.00 
 

84.00 
 

86.00 
 

88.00 
 

90.00 
 

94.00 5 พ.ค. 
62 

5 น.ส.เนตร
ชนก 

สืบบุก 

วัดเขา
รักษ์ 
 

5 พ.ค. 
60 

 

66.67 70.22 
 

72.97 75.54 
 

79.09 
 

82.63 
 

85.20 
 

87.58 
 

5 พ.ค. 
62 

6 น.ส.สะไบ
แพร 
     ดอกพรม 

วัดพระ
แท่นดงรัง 
 

10เม.ย. 
60 

 

79.65 
 
 

80.25 
 

87.95 
 

92.59 
 

77.31 
 

85.76 
 

91.32 
 

93.28 
 

10เม.ย. 
62 

7 น.ส.เหมือน
ฝัน 

 รอดสนใจ 

บ้านราง
กระต่ายฯ 

5 พ.ค. 
60 

 

73.76 
 
 

77.12 
 

 

78.66 
 
 

79.65 
 
 

89.12 
 
 

90.71 
 

 

93.28 
 
 

95.66 
 
 

5 พ.ค. 
62 

 
8 น.ส.อุทัยรัตน์  

ดีวัน 
บ้านราง
กระต่ายฯ 

5 พ.ค. 
60 

66.01 
 

68.39 
 

78.06 
 

82.40 
 

91.50 
 

91.50 
 

94.07 
 

94.86 
 

5 พ.ค. 
62 

9 น.ส.สุชญาภัค 
     คชาชาต ิ

บ้านหนอง
จอก 

5 พ.ค. 
60 

77.73 
 

87.35 
 

92.48 
 

94.26 
 

95.05 
 

96.03 
 

98.42 
 

99.20 
 

5 พ.ค. 
62 

10 น.ส.อนงค์ 
เอมโอด 

วัดตะ 
คร้ าเอน 

10เม.ย. 
60 

65.79 
 

66.67 
 

67.54 
 

70.18 
 

78.07 
 

78.07 
 

78.07 
 

78.07 
 

10เม.ย. 
62 

11 น.ส.กมลวรรณ 
หาญประเสริฐ 

วัดตะ 
คร้ าเอน 

5 พ.ค. 
60 

70.18 
 

71.05 
 

73.68 
 

75.44 
 

82.46 
 

82.46 
 

82.46 
 

82.46 
 

5 พ.ค. 
62 

12 น.ส.นนัทพร 
   ตุ้มทอง 

บ้านสระ 
ลุมพุก 

5 พ.ค. 
60 

82.82 
 

82.82 84.78 
 

83.19 
 

82.22 
 

82.22 
 

83.99 
 

83.99 
 

5 พ.ค. 
62 



72 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 น.ส.ศศิธร 
 ธรรมเกษตร
ศรี 

วัดเขา
สาม 
สิบหาบ 

5 พ.ค. 
60 

85.38 76.33 85.29 81.65 
 

87.15 81.46 80.67 
 

85.39 5 พ.ค. 
62 

14 น.ส.สุณิสา 
       กุมกัน 

วัดเขา
สาม 
สิบหาบ 

5 พ.ค. 
60 

 

76.33 
 

81.65 
 

85.29 
 

87.35 
 
 

78.29 
 
 

81.02 
 
 

86.77 
 
 

92.67 
 
 

5 พ.ค. 
62 

15 น.ส.ผ่อง
พรรณ 

     ขุนหวัง 

บ้านไร่
ร่วมวิทยา
คาร 

5 พ.ค. 
60 

96.00 91.23 94.07 92.12 89.17 91.06 91.14 82.02 5 พ.ค. 
62 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 6 ต าแหน่ง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งท่ี วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายนิรุตติ์    
 ผาริโน 

บ้านเขา
แหลม 

15 มี.ค. 
60 

67.46 68.44 71.20 84.03 85.39 89.31 91.88 92.67 15 มี.ค. 
62 

2 น.ส.ปวีณา   
อาจคงหาญ 

อนุบาล
บ่อพลอย 

10 เม.ย.
60 

80.70 82.45 84.22 85.97 88.60 91.23 92.98 93.86 10 เม.ย.
62 

3 นายไพฑูรย์   
สะอาดด ี

บ้าน
หนอง
กร่าง 

10 เม.ย.
60 

81.47 84.03 85.81 87.58 90.34 92.11 93.89 95.66 10 เม.ย.
62 

4 น.ส.อรอนงค์   
ป้องแก้ว 

ชุมชน
บ้านหลุม
รัง 

5 พ.ค.
60 

84.22 85.99 87.77 89.54 90.53 92.30 94.87 97.44 5 พ.ค.62 

5 น.ส.อกัษราวลี   
 ม่วงแกว้ 

วัดหนอง
ไม้เอื้อย 

5 พ.ค.
60 

68.62 76.70 82.60 84.35 95.23 96.03 98.41 99.20 5 พ.ค.62 

6 น.ส.นันทภัค   
อู่สุวรรณ 

บ้านหนอง
ขอนเทพ
พนม 

5 พ.ค.
60 

71.57 73.34 75.91 81.65 86.98 91.13 93.09 94.86 5 พ.ค.62 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 29 ต าแหน่ง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.วิไล
ลักษณ์  
      ชิดปลัด 

นิวิฐ
ราษฎร์
อุปถัมภ ์

10  
เม.ย. 60 

63.12 65.69 67.46 72.97 79.46 83.80 89.54 91.32 10  
เม.ย. 62 

2 น.ส.ขนิษฐา  
   สิงห์พรม 

เทพศิ
รินทร์
ลาดหญ้า  

10 เม.ย. 
60 

85.20 87.16 92.90 93.88 95.66 95.85 97.43 98.41 10 เม.ย. 
62 

3 น.ส.พรพิมล   
    สมเสียว 

พระแท่น
ดงรัง
วิทยาคาร 
 

10 เม.ย. 
60 

62.70 66.06 69.42 71.20 73.95 75.72 78.29 80.07 10 เม.ย. 
62 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 น.ส.เอกนารี   
      คุ้นเคย 

ห้วย
กระเจา
พิทยาคม 

10 เม.ย. 
60 

60.69 65.04 71.57 75.30 78.67 82.03 88.94 95.66 10 เม.ย. 
62 

5 น.ส.ศศินันท ์ 
 หนองกุ่ม 

กาญจนา
นุเคราะห์  

10 เม.ย. 
60 

66.67 68.42 71.05 73.68 74.56 78.07 81.58 82.46 10 เม.ย. 
62 

6 น.ส.อทุัยวรรณ  
 ขุนแสน 

กาญจนา
นุเคราะห์  

10 เม.ย. 
60 

66.67 68.42 71.05 73.68 74.56 77.19 79.82 80.70 10 เม.ย. 
62 

7 นายปราโมทย์   
 สังข์เมือง 

กาญจนา
นุเคราะห์  

10 เม.ย. 
60 

66.67 67.54 71.05 72.81 74.56 75.44 77.19 77.19 10 เม.ย. 
62 

8 น.ส.กมลรัตน์  
ยอดศรีเมือง 

กาญจนา
นุเคราะห์  

10 เม.ย. 
60 

66.67 66.67 67.54 70.18 73.68 72.81 76.32 76.32 10 เม.ย. 
62 

9 น.ส.กรรณิการ์  
 กล้าสืบการ 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

10 เม.ย. 
60 

64.91 67.54 71.93 73.68 77.19 79.82 85.09 85.96 10 เม.ย. 
62 

10 ว่าที่ ร.ต.หญิง 
จินตนา   

 ตะพัง 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

10 เม.ย. 
60 

64.91 64.91 69.30 69.30 74.56 76.32 79.82 80.70 10 เม.ย. 
62 

11 น.ส.จิราภา  
 ส าฤทธิ ์

หนองรี
ประชา
นิมิต 

10 เม.ย. 
60 

74.37 77.92 78.90 81.71 83.43 85.99 90.71 93.72 10 เม.ย. 
62 

12 น.ส.เนตินา  
 เทียนศิร ิ

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

10 เม.ย. 
60 

61.90 62.96 68.08 74.00 75.96 77.79 86.20 89.50 10 เม.ย. 
62 

13 นายอดิศักดิ์  
 จุลกิจวัฒน ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

10 เม.ย. 
60 

63.12 64.89 66.67 69.64 72.78 73.97 81.06 83.24 10 เม.ย. 
62 

14 น.ส.พัชรี   
ศรีนิล 

วิสุทธรังษี  10 เม.ย. 
60 

71.01 76.33 81.65 84.22 85.81 93.88 95.66 98.23 10 เม.ย. 
62 

15 น.ส.ศิริมา  
วงษ์สกุลด ี

วิสุทธรังษี  18 เม.ย. 
60 

67.00 69.41 71.19 81.60 84.17 86.73 92.47 95.84 18 เม.ย. 
62 

16 นายชยานันต์  
ปรางจโรจน ์

พระแท่น
ดงรัง
วิทยาคาร 

5 พ.ค. 
60 

57.38 59.15 61.90 63.65 66.25 68.02 69.79 76.70 5 พ.ค. 
62 

17 นายสุทธพิงษ์  
โชติรมย์ 

เทพศิ
รินทร์
ลาดหญ้า  

5 พ.ค. 
60 

85.21 86.84 90.35 92.11 93.86 95.61 97.37 99.12 5 พ.ค. 
62 

18 น.ส.นริศศา  
ดวงภูเมฆ 

เทพศิ
รินทร์
ลาดหญ้า  

5 พ.ค. 
60 

85.20 87.16 92.90 93.88 95.66 95.85 97.43 98.41 5 พ.ค. 
62 

19 น.ส.ชมพูนุช   
ดวงแก้ว 

ท่าเรือ
พิทยาคม 

5 พ.ค. 
60 

61.90 63.68 73.34 86.55 89.68 93.65 93.65 97.62 5 พ.ค. 
62 

20 น.ส.พวง
พลอย  

ก าไร 

พนม
ทวนชนูป
ถัมถ์ 

5 พ.ค. 
60 

81.57 83.33 85.08 85.96 89.47 91.22 93.85 95.61 5 พ.ค. 
62 

21 นายเทพพนม   
เฉลิมวิบูลย ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

65.53 66.59 66.59 81.03 85.43 85.76 89.84 93.20 5 พ.ค. 
62 

22 นายจกัรพันธ์   
เมฆขาว 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

64.02 68.55 70.79 78.29 88.87 89.99 93.36 96.64 5 พ.ค. 
62 

23 น.ส.ชมพูนุช  
มากทรัพย ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

63.37 67.77 69.75 78.43 91.24 92.69 93.81 97.23 5 พ.ค. 
62 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 น.ส.กนัยารัตน์  
 จันมา 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

61.53 66.26 70.14 79.82 83.75 85.33 90.92 94.79 5 พ.ค. 
62 

25 น.ส.ณีรวัลย์  
เกษมสุข 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

68.29 69.14 69.73 75.79 90.24 92.02 93.73 97.35 5 พ.ค. 
62 

26 นายนรรฆพล   
 สังวรณ์ 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

65.61 67.97 69.16 73.70 86.57 87.82 90.74 99.21 5 พ.ค. 
62 

27 น.ส.หัชศต์ฌล  
ผาติพัศธนันท ์

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

66.96 69.54 73.25 76.94 84.44 84.44 89.50 94.85 5 พ.ค. 
62 

28 นายนวพันธ ์  
รักบ่อพลับ 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

62.64 65.34 67.71 77.76 91.75 92.02 94.85 96.76 5 พ.ค. 
62 

29 น.ส.แสง
ตะวัน 

 แสงค้อม 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

5 พ.ค. 
60 

62.28 64.99 67.88 78.21 92.67 93.46 96.44 97.62 5 พ.ค. 
62 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 54 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 

1. จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน  54  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  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 54 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 54 ราย  
  

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

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  26 ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 9 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 6 ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จ านวน 4 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  26 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 
26  ราย ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 4 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. น.ส.วัชรี  ศรีบุญเพ็ง 
ครู ร.ร.อนุบาลด่านมะขาม
เต้ีย 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ปฐมวัย/ 
11 เม.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางสมพิศ  จิณแพทย์ 
   ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ขวัญนภา  จันทรวัฒน์ 
  ครู ร.ร.วัดยางเกาะ 
  วิทยฐานะครูช านาญการ 
  สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.อนุสรา  เกตุแก้ว 
ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
26 เม.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.ดิศกุล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวันทนา  เปลินเสวี 
   ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.รัตนาภรณ์  สาลี 
   ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนารี  ป่ินป ี
ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
 

ภาษาไทย/ 
23 เม.ย.2562 

1.ผอ.ร.ร.ดิศกุล ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางวันทนา  เปลินเสวี 
   ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุพัตรา  เตี่ยวขุ้ย 
  ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
   วิทยฐานะครูช านาญการ 
   สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นายพรินทร ์
 เกษรบัว    

ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) 
 

  ศิลปะ/ 
 16 พ.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร. บ้านหนองสองห้อง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายสมชัย  เสร็จกิจ 
   ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายภควัต  ประทุมแก้ว 
   ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า  
   “ลาดหญ้าวิทยา” 
   วิทยฐานะครูช านาญการ 
   สาขาวิชาศิลปะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  9 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.รจนา  วรรณะ 
ผอ.ร.ร.วัดนาพระยา 
ศษ.บ. หูหนวกศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

บริหารการศึกษา/ 
22 เม.ย. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายนิพร  เห็นประเสริฐ 
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

 สาขาบริหารการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2 น.ส.สุทธิกาญจน์   
 จันทร์ทอง 

ครู ร.ร.วัดตะคร้ าเอน 
วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 

วิทยาศาสตร์/ 
12มี.ค. 2562 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

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

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาวิทยาศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 
 
 
 

น.ส.ปทุมวัน  คุณพันธ์ุ 
ครู ร.ร.อนุบาลพนมทวน 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

20มี.ค. 2562 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลพนมทวน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางอนุชสรา  จันทร์อนันต์ 
ครู ร.ร.วัดบ้านทวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  สาขาการศึกษาปฐมวัย  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.น้ าอ้อย  บุญม ี
ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
22มี.ค. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านทัพพระยา ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางแน่งน้อย  โพธ์ิเจริญ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 น.ส.กรรณิการ์  ช่วงโชติ 
ครู ร.ร.วัดคร้อพนัน 
ศศ.บ. ภาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)/ 
22เม.ย. 2562 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดคร้อพนัน ผู้อ านวยการ กรรมการ 

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

    สาขาภาษาอังกฤษ 
  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นายณัฐวุฒิ  มีครองธรรม 
 ครู ร.ร.วัดตะคร้ าเอน  
 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
 ค.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
25เม.ย. 2562 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

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

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

    สาขาสังคมศึกษา 
  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นางเกศรินทร์ จณิแพทย ์
ครู ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3พ.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางจันธิรา  เหลืองอารีพร 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาการศึกษาปฐมวัย 
  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 นางกิตติยา  พิกุลทอง 
ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ 
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์/ 
13พ.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

3.นางแวววรา  จงจินากูล 
   ครู ร.ร.วัดส านักคร้อ 
   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

    สาขาคณิตศาสตร์ 
  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

9 น.ส.พันธชา  เลาหะโชต ิ
ครู ร.ร.ดอนสามง่ามผิวฯ 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
  ในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

ภาษาอังกฤษ/ 
15พ.ค. 2562 

1.นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.ดอนสามง่ามผิวฯ ผู้อ านวยการ กรรมการ 

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

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 

 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางวิภาภรณ์  
 สมานทรัพย ์

ครู ร.ร.สมาคมไทย-
ออสเตรเลียน              
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

สังคมศึกษา               
19 เม.ย.2562 

1.ผอ.ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน                                       ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายนรากร  กาลสุวรรณ์                            
ผอ.ร.ร.บ้านวังสิงห์ (ผอ.ช านาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางธิติพร  คชพันธ์                                  
ครู  ร.ร..สมาคมไทย-ออสเตรเลียน                  
(ครูช านาญการพิเศษ)  สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.อันติกา  
 จันทร์เอี่ยมผ่อง   

ครู  ร.ร.บ้านห้วยกบ                  
ค.บ.(ภาษาไทย)  /           
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย                    
23 เม.ย.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นายณัฐนันท์  ศาลางาม                                
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (ผอ.ช านาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายวิชาญ  วัชระ                              
ครู  ร.ร.บ้านห้วยกบ (ครูช านาญการพิเศษ)                   
สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภัคศรณัย์ มิตรอารีย์    
ครู ร.ร.วัดปรังกาสี                  
ศ.บ.(พัฒนาชุมชน)  /     
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สังคมศึกษา                     
7 พ.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                         ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางเกศฤทัย  ค าษร                                
ผอ.ร.ร.บ้านจันเดย์ (ผอ.ช านาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายบัญทูล  โชติพิเชฐ                           
ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี (ครูช านาญการ)                   
สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 6 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. น.ส.ชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์ 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วง
เฒ่า) 

  ค.บ.ภาษาไทย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   

  

ภาษาไทย/ 
22 เม.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เนาวรัตน์ พิทักษ์วงษ์ 
ครู รร.บ้านพรหมณี 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.เมตตา  เสือส่าน 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

22 เม.ย. 2562 

  1. ผอ.ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสมจิตร อาสา 
ครู รร.บ้านเขาหินตั้ง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุรัญญา  ชัยโยชน์ 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 

  ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 

สังคมศึกษา/ 
22 เม.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองประดู่ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ศศิธร คล้ายเจ๊ก 
ครู รร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. น.ส.ฑัชชานันทร์  ชราชิต 
ครู รร.บ้านหนองปรือ 

  ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
22 เม.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา  อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจงจิต  ปรัชญพฤทธิ์ 
ครู รร.บ้านตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.วิไล  ติ๊บบุตร 
ครู  รร.ประชาพัฒนา 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

29 เม.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.ประชาพัฒนา ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอธิกา  หมื่นบ ารุง 
ครู รร.บ้านสระเตยพัฒนา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. นายคมสรรค์  ทับยาง 
ครู รร.บ้านหนองกระทุ่ม 

  ค.บ.พลศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 

สุขศึกษา/ 
2 พฤษภาคม 

2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพรชัย ชุ่มชื่น 
ครู รร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 4  ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. น.ส.มาลัยพร  
สระทองจันทร ์

ครู ร.ร.ระแท่นดงรังวิทยาคาร 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ/ 
19เม.ย.2562 

1. ผอ.ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตร 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.นงลักษณ์ ศริิฟัก 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ศศ.บ. สาขาสารสนเทศ
ศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
26 เม.ย.2562 

1. ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.พรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ 
 ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสุขุม ดอกเข็ม 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพงศกร อะกะวงค ์
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ.สาขาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 ศิลปะ/ 
17พ.ค.2562 

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

2. นายบันเทิง หอวรรธกุล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วรวลัญช์ ยิ้มใหญ่หลวง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นายอนุรักษ์ ปลื้มจติร 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วท.บ. สาขาเซรามิกส์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
3พ.ค.2562 
 

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

2. ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว 
ครู ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมปอง ผ่องใส 
ครู ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

๑.  
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

จ านวน 26 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 26 ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  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 โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จ านวน 26 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ        
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.20 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ มี               
วิทยฐานะช านาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ  
จ านวน  12  ราย ดังต่อไปนี้ 

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

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(มาตรา 53 และมาตรา 54) 

2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า 
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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 12  ราย  ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 2 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.รสริน  สบายยิ่ง 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะไฟ 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 83.00 85.00 84.66 ผ่านการประเมิน/ 
8 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 77.50 84.00 81.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  
2. นางกมลรัตน์  อะโน 

ครู ร.ร.บ้านหนองปลอ้ง 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 89.00 87.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
20 มี.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 89.00 91.00 85.00 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 85.00 77.50  

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. นายลิขิต  โคกแก้ว 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองเจริญสุข 
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 95.00 96.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
24 ธ.ค. 2561 ด้านที่ 2 100 65 87.00 87.00 88.00 87.33 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 85.00 85.00  

2 น.ส.จรญิญา   
 เสริมทรัพย ์

ครู ร.ร.บ้านหนองเจริญสุข 
ศศ.บ.สารสนเทศ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 97.00 95.00 95.66 ผ่านการประเมิน/ 
14 ม.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.00 87.00 85.00 86.33 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 91.00 85.00  

3 นายวิษณุ  ค าจันทร ์
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 84.00 89.00 87.67 ผ่านการประเมิน/ 
7 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 80.00 78.75 79.50 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 80.00  

4 นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ 
ครู ร.ร.วัดหนองพันท้าวฯ 
ค.บ. นาฏศิลป ์

ด้านที่ 1 100 65 97.00 99.00 98.00 98.00 ผ่านการประเมิน/ 
15 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.00 87.00 83.00 84.33 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 88.00 86.00  
5 นางสาววิมล  อยู่สถติย ์

ครู ร.ร.วัดดอนชะเอม 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 97.00 94.00 95.67 ผ่านการประเมิน/ 
21 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 97.50 91.25 93.75 94.16 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 82.00 79.00  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  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.อุบลวรรณ  
 กามขุนทด         

ครู  ร.ร.บ้านซองกาเรีย      
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)                
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 83.00 81.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
29 มี.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 82.50 85.00 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 85.75 85.50  

2 น.ส.อังคณา  อังชัญ             
ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย               
ศศ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)                 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)         

ด้านที่ 1 100 65 85.00 88.00 87.00 86.66 ผ่านการประเมิน/ 
3 เม.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 83.75 83.75 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 91.75 90.75 92.75  

3 น.ส.ศุภกานต์  คันฑสาร       
ครู  ร.ร.บ้านพุองกะ              
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)                       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)   

ด้านที่ 1 100 65 83.00 80.00 80.00 81.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 มี.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 77.50 76.25 77.92 

ด้านที่ 3 100 65 78.50 76.50 77.50  

4 นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ               
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี               
ศษ.บ.(หัตถกรรม)                 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)         

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 90.00 89.66 ผ่านการประเมิน/ 
12 มี.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 89.00 88.00 90.00 89.00 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 88.00 90.00  

5 น.ส.พิษสณุี  ชมดาว          
ครู  ร.ร.สมาคมไทย-
ออสเตรเลียน                          
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   

ด้านที่ 1 100 65 91.00 91.00 92.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
20 มี.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 88.00 83.75 85.58 

ด้านที่ 3 100 65 93.00 86.00 76.00  

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้

น าเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 12  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. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 12 ราย 
2. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
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4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 12 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 ราย (ส าหรับผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 12 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
 
มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.21  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช 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 12  ราย  
ดังนี้ 

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

 

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

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

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
1.  

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน  
12 ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 12  ราย ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  8 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.ปาริชาติ  โคกค า 
ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 
กศ.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

15 มี.ค. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2. ผอ.ร.ร.บ้านทัพพระยา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุฌาณีด ารงค์ฤทธิ ์
ครู ร.ร.บ้านไผ่ส ี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

2 น.ส.กมลรัตน์   
 จงวิริยะสันต ิ

ครู ร.ร.เมตตาจิตต 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

15 มี.ค. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.เมตตาจิตต ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุฌาณีด ารงค์ฤทธิ ์
ครู ร.ร.บ้านไผ่ส ี
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นางศิริพร  คูประชามติร 
ครู ร.ร.วัดสาลวนาราม 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

22มี.ค. 2562 

1. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสาลวนาราม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางอนุชสรา  จันทร์อนันต์ 
ครู ร.ร.วัดบ้านทวน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4 น.ส.เพ็ญประภา   
  สิระแก้ว 

ครู ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
3เม.ย. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางแน่งน้อย  โพธ์ิเจริญ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 น.ส.กัณฐริกา  ทิพวรรณ 
ครู ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา 
บธ.บ. คอมพวิเตอร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
17 เม.ย. 2562 

1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุพรรณี  ศิลปัย 
ครู ร.ร.บ้านดอนแสลบ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 น.ส.หทัยรตัน์  บุญชัยยะ 
ครู ร.ร.วัดเขาใหญ่ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
1พ.ค. 2562 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเขาใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางแวววรา  จงจินากูล 
ครู ร.ร.วัดส านักคร้อ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 นางบุษรา  สนสุทธ ิ
ครู ร.ร.วัดท่ากระทุ่ม 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ)/ 
2พ.ค. 2562 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดท่ากระทุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 นายชาติชาย  ฉัตรทอง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. เคมี 
 

วิทยาศาสตร์/ 
3พ.ค. 2562 

1. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  2 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.ฐานิตา  อินทรกลุ 
ผอ.รร.บ้านพยอมงาม 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

11 เม.ย. 2562 

1. นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสุรชัย สุขเข 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองแกประชาสรรค์ 
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.พัดชา  อินทรัศม ี
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวยั/ 
15 พ.ค. 2562 

1. ผอ.รร.บ้านหนองกร่าง ผู้อ านวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพวงพยอม  คชายุทธ 
ครู รร.บ้านหลังเขา 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน  2 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 

นายปริญญา เหลืองแดง 
คร/ูช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์ 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
วท.ม. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
18เม.ย.2562 

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

2. นางคมคาย ปวุตตานนท์ 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวิษณุ ระวังนาม 
 ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2 น.ส.พุทธวรรณ มงคล 
คร/ูช านาญการ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์ 
ศษ.บ. สาขานาฏศิลป์ไทย 
ศศ.ม. สาขาศิลปะการแสดง 

ศิลปะ/ 
22เม.ย.2562 

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

2. นางอรทัย ว่องแก้ว 
 ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจ ารัส ผ่องกัล 
 ครู ร.ร.ท่าท่วงราษฎร์บ ารุง 
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดน าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ จ านวน  12 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  12 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  12 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 

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

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  12  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 66  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 15 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 23 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 26 ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จ านวน   2 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

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

2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่า 
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

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

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

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

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 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  66  ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน   19 ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จ านวน   24 ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด        จ านวน  23 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 15 ราย 
 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ก่อนประถมศึกษา) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 5 ราย 
1. นายอมรรตัน์  

 ส าเนียงงาม 
ครู ร.ร.วัดเขาน้อย 
ค.บ(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 พ.ค.2562/ 
17 พ.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

2. นางสุมาลี  ลอยลม 
ครู ร.ร.วัดท่ามะขาม 
ค.บ(การศึกษาปฐมวยั) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
28.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
9 เม.ย.2562/ 
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 73.50 75.50 73.50 

3 นางรัชนีกรณ์   
 วงษ์ทิพย์ 

ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50
26.00 

47.50        
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18ก.พ.2562/ 
12ธ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

4 นางล าพึง   มามี 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า 
(ลาดหญ้าวิทยา) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศบ.ม (การบริหาร
การศึกษา) 
 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50            
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
7 พ.ค.2562/ 
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

5 น.ส.ลลิดา  ระงับพิษ              
ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศบ.ม (การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50            
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 เม.ย.2562/ 
24 เม.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาพลศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
6 นายศรายุทธ 

 ล้อมพงษ์ 
ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
103(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 
ศษม.(การบริหาร
การศึกษา)      

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
27.00 

53.75            
27.00 

53.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 พ.ค.2562/ 
  17 พ.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 80.75 80.75 79.75 

7 น.ส.พรพรรณ 
            ทองสุขมาก 
ครู ร.ร.วัดม่วงชุม 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษม.(การบริหาร
การศึกษา)      

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50            
26.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
8 น.ส.กรรญา             

          ยิ้มหนองโพธิ์ 
ครู ร.ร.วัดจรเข้เผือก 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
28.00 

46.25            
26.00 

46.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3ต.ค.2561/ 
12ธ.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 74.25 72.25 73.25 

9 นางขนิษฐา             
                เกตุแดง 
ครู ร.ร.บ้านหนองสอง
ห้อง 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25                        
28.00 

46.25                       
26.00 

46.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ์ 
17 พ.ค.2562/ 
  17 พ.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 74.25 72.25 73.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1 ราย 

10 นางสุภามาส  จันทร์ม ี
ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
คศ.บ.(คหกรรมศึกษา) 
ศษ.ม. 
(หลักสูตรและการนิเทศ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.25            
27.00 

45.25            
26.00 

45.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์ 
   1 เม.ย.2562/ 

6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 72.25 71.25 71.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
11 น.ส.ภัทรภร  บุญอุทิศ  

ครู ร.ร.บ้านเจ้าเณร 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์ 
29 ม.ค.2562/ 
19 ต.ค.2560 

 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 84.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

12 น.ส.ภัทรวดี    
     พรรณบัตร 
ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
31.00 

47.50 
28.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 74.50 78.50 75.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1  ราย 
13 น.ส.พวงเพชร  

     ดอกบุก   
ครู ร.ร.ดิศกุล 
วท.บ.(สถิติประยุกต์) 
ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
31.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์ 
21 ก.พ..2562/ 
24 ต.ค.2559 

 
คะแนนรวม 100 70 74.50 78.50 75.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กรณีปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1  ราย 
14 นางรุ่งอรุณ จันทร์ท ี

ครู ร.ร.ดิศกุล 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
31.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์ 
28 มี.ค.2562/ 
19 ต.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 74.50 78.50 75.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 1  ราย 
15 น.ส.สุวมิล 

     ภูริภรีฤกษ ์
ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
ค.บ. (เคมี) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
27.00 

55.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์ 
26 ก.พ.2562/ 
17พ.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 81.00 82.00 81.00 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 23 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์    (ประเมินใหม่)  จ านวน 13 ราย 
1. นายนครินทร์  วันจา       

ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบรุ ี
 ค.บ.คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
25.00 

42.50 
27.50 

42.50 
27.50 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 67.50 70.00 70.00 

2 นายอดิศร คชินทร         
ครู  ร.ร.บ้านจันเดย์ 
 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา          

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

12.50 
25.00 

12.50 
25.00 

12.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 37.50 37.50 36.50 

3 นายสาธิต ศรีจันทร์         
ครู  ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย 
 ค.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา          

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

37.50 
25.00 

37.50 
25.00 

37.50 
26.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 62.50 62.50 63.50 

4 น.ส.ศุภัชญา  
 วิเชียรรัตน์         

ครู  ร.ร.บ้านหาดง้ิว 
 วท.บ.คณิตศาสตร์ 
บธ.ม.การเงินธนาคารฯ     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
25.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.00 71.00 71.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

5 น.ส.รตันกร  
 พรมวังขวา        

 ครู  ร.ร.บ้านแก่งระเบิด 
 ค.บ.คณิตศาสตร ์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
25.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 70.00 71.00 71.00 

6 นางกุณฑีรา ดอกแก้ว        
ครู  ร.ร.บ้านจันเดย์ 
 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
25.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 82.50 81.50 

7 น.ส.วิศนี  
 สมบัติยานุชิต        

ครู  ร.ร.บ้านปากล าปิล็อก 
 ค.บ.คณิตศาสตร ์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
22.00 

48.75 
24.00 

48.75 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 70.75 72.75 72.75 

8 นางผุสดี แสงหล่อ          
ครู  ร.ร.พุทธวิมุตวิทยา 
 ค.บ.คณิตศาสตร ์ 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 71.50 73.50 73.50 

9 น.ส.สเมธัส  
 ศรีชื่นอารมย์      

ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี 
 ค.บ.คณิตศาสตร์  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00 
22.50 

40.00 
25.00 

40.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 62.50 65.00 64.00 

10 นายวัชรินทร์  บุรัสการ           
ครู  ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย 
ค.บ.คณิตศาสตร์  
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
24.00 

46.25 
25.00 

46.25 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 70.25 71.25 70.25 

11 นายพาริส  ไชยมงคล      
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย ่
 ค.บ.คณิตศาสตร์  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
24.00 

50.00 
24.00 

50.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 74.00 74.00 74.00 

12 นางกานติมา สีนวล          
ครู  ร.ร.คุรุสภา 
 ศศ.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

38.75 
24.00 

38.75 
24.00 

38.75 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 62.75 62.75 62.75 

13 น.ส.สุธาสินี คัยนันท์          
ครู  ร.ร.บ้านวังผาตาด 
 วท.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
24.00 

48.75 
24.00 

48.75 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 72.75 72.75 73.75 

กลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษ    (ประเมินใหม่)  จ านวน 8 ราย 
14 นางอังคณา  รักษ์วงษ์     

ครู  ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา 
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00
22.00 

55.00 
24.00 

55.00 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 77.00 79.00 80.00 

15 นายไพรตัน์  ผ่อนยา        
ครู  ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 83.75 

16 น.ส.ยุวดี  สุขกุล            
ครู  ร.ร.อนุบาลไทรโยค 
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา  
         

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
22.00 

53.75 
24.00 

53.75 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 75.75 77.75 78.75 



95 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

17 นางวาสนา  เวชวิฐาน       
ครู  ร.ร.วัดปรังกาสี 
 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

18 น.ส.นวพร  มณีรัตน์       
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกิจ 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

50.00 
27.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 75.00 76.00 77.00 

19 นางปิยฉัตร   
 ร่มโพธิ์ทอง       

ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย ่
 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกิจ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

57.50 
23.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 84.50 83.50 80.50 

20 นางเพ็ญจันทร์  สีมา       
ครู  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ      
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
23.00 

50.00 
24.00 

50.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 73.00 74.00 74.00 

21 นางศิริเพ็ญ  ก้อนเมฆ          
ครู  ร.ร.คุรุสภา 
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวชิาสังคมศกึษา (ประเมินใหม่)  จ านวน 2 ราย 
22 น.ส.อรณุี เบญจชาด       

ครู  ร.ร.บ้านหาดงิ้ว 
 ค.บ.สหกรณ์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
28.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.ค.2561/ 
21 ธ.ค.2558 คะแนนรวม 100 70 85.50 85.50 83.50 

23 นายเอกชัย   
  ธีรวงษ์ไพบูลย ์

ครู  ร.ร.บ้านเสาหงษ์        
นศ.บ.การโฆษณา           

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค.2561/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 84.50 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 26 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาไทย (ประเมนิใหม่) จ านวน 9 ราย 
1. นางสิริภา  เพชรด าด ี

ครู รร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 82.50 83.50 

2 น.ส.ลูกหว้า  
 แผนสมบรูณ ์

ครู รร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

00.00 
24.00 

00.00 
24.00 

00.00 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 24.00 24.00 23.00 

3 น.ส.วิมลรัตน์  เครือม ี
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
บธ.บ.การจัดการงาน
ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
24.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 80.50 81.50 81.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

4 นางสายชล   
 ธนบูรณ์รุ่งโรจน ์

ครู รร.ราษฎร์บ ารุงธรรม 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
24.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 81.50 81.50 

5 นายสุนทร  เอี่ยมแสง 
ครู รร.บ้านวังใหญ่ 
ค.บ.เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

00.00 
23.00 

00.00 
23.00 

00.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 23.00 23.00 24.00 

6 น.ส.รุ้งลาวัลย์   
 กิจอรุณโชค 

ครู รร.บ้านหนองรี 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
25.00 

48.75 
23.00 

48.75 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 73.75 71.75 71.75 

7 น.ส.นวลจันทร์   
 ทองดอนเกือง 

ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
24.00 

52.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 77.50 76.50 76.50 

8 น.ส.สุพัชชา   
เชี่ยวชาญ 

ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 21ฯ 
ศศ.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
24.00 

57.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 82.50 81.50 81.50 

9 นางวนิดา ค าด ี
ครู รร.บ้านหนองขอน
เทพพนม 
ศศ.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00 
24.00 

40.00 
23.00 

40.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 64.00 63.00 64.00 
 

กลุ่มสาระวชิาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประเมินใหม่) จ านวน 6 ราย 
10 นายสุคนธ์ เทพเทียน 

ครู รร.บ้านหนองนกแกว้ 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

57.50 
28.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 82.50 85.50 

11 นางสุมิตรา   
 พลศรีราช 

ครู รร.บ้านยางสูง 
ค.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
26.00 

56.25 
25.00 

56.25 
28.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 82.25 81.25 84.25 

12 น.ส.อัมพวัน  รอดผึ้ง 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
ศษ.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 82.50 85.50 84.50 

13 นางวิไล ศรสีุข 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.บ.ภูมิศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
26.00 

53.75 
25.00 

53.75 
27.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 79.75 78.75 80.75 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

14 นายจักรกริช   
 บัวแก้วดี 

ครู รร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ.สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
25.00 

48.75 
25.00 

48.75 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 73.75 73.75 72.75 

15 น.ส.ศศิธร  คล้ายเจ๊ก 
ครูรร.บ้าหนองเค็ด 
ค.บ.สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
24.00 

48.75 
24.00 

48.75 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 72.75 72.75 72.75 

กลุ่มสาระวชิาศิลปะ (ทัศนศิลป์) (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
16 นายเดชา  คงเกิดลาภ 

ครู รร.บ้านตรอกสะเดา 
ศศ.บ.ศิลปกรรม 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 82.50 

17 น.ส.สมุาลี  พุ่มมาลา 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
กศ.บ.ศิลปศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
22.00 

57.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 81.50 79.50 82.50 

กลุ่มสาระวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา (ประเมินใหม่) จ านวน 1 ราย 
18 น.ส.แสงสุวรรณ    

 ออมสิน 
ครู รร.บ้านตลุงเหนือ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
25.00 

46.25 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 72.25 71.25 72.25 

กลุ่มสาระวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา (กรณีปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
19 น.ส.กนกรตัน์   

 อิ่มประเสรฐิ 
ครูรร.บ้านหนองย่างชา้ง 
กศ.บ.พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 ก.พ. 2560/ 
4 เม.ย. 2557 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

20 นายณัฐวัฒน์  
 นงลักษณ ์

ครู รร.บ้านหนองเข้ 
ศศ.บ.พลศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 พ.ย. 2561/ 
24 เม.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษ (ประเมินใหม่) จ านวน 3 ราย 
21 น.ส.วาสนา สืบกลดั 

ครู รร.บ้านหนองโพธิ ์
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
26.00 

56.25 
23.00 

56.25 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 82.25 79.25 82.25 

22 น.ส.บุญหนุน ซาเสน 
ครู รร.บ้านโป่งไหม 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
23.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 80.50 

23 นายเกษม   
 ประจักษ์ศิลป์  

ครู รร.บ้านหนองใหญ่  
ค.บ.ดนตรีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
24.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษ (กรณีปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
24 นางสายทอง ทองนุ่ม 

ครูรร.อนุบาลหนองปรือ 
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ธ.ค. 2561/ 
14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

25 นางพัชรี  หอมหวล 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
1 พ.ย. 2561/ 
21 ธ.ค. 2558 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) (ประเมินใหม)่ จ านวน 1 ราย 
26 นายณัฐพล   

 นิพัทธ์ธรรมกุล 
 ครู รร.บ้านหนองปรือ 
ค.บ.ดนตรีศึกษา  
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

42.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 70.50 70.50 67.50 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 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 

กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) จ านวน 2 ราย 
1. น.ส.อุทัยรัตน์ รื่นจิตร 

ครูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
25.00 
 

42.50 
27.00 
 

42.50 
27.00 
 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 67.50 70.00 70.00 

2 นางปณิดา สายโน 
ครูร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 
 

47.50 
26.00 
 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 66 ราย ดังนี้ 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 15 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 13 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 2 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                    จ านวน 0 ราย 

 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 23 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน 2 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 9 ราย 
1) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                    จ านวน 12 ราย 
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1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 26 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                       จ านวน  4 ราย 
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 11 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด                    จ านวน 11 ราย 

 
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 2 ราย 

1) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน 2 ราย 
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 19  ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 24 ราย  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใน 6 เดือน จ านวน 24 ราย (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ภายใน 3 
เดือน จ านวน 0 ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 23 ราย  
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน 66 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

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

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  19 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 
 

 



100 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จ านวน 66 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  19  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 19 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน (ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

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

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.23 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4  ราย นางสาววารี  วิมลพันธ์  ครู โรงเรียนบ้านปากนาสวน สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

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) ของนางสาววารี  วิมลพันธ์  ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนา
สวน ที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน
แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และการเสนอเอกสารหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับนางสาว
วารี  วิมลพันธ์  ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวน ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/  
โรงเรียน/วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ชื่อสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางสาววารี   
 วิมลพันธ์ 

ครู/ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านปากนา
สวน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

วิทยาศาสตร์/
31 ต.ค. 2561 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากนาสวน ผู้อ านวยการ ประธาน 
2.นายสุวรรณ  เรือนอินทร ์
   (ข้าราชการบ านาญ วิทยฐานะเช่ียวชาญ) 

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. นางสาววารี               
                วิมลพันธ์ 

ต าแหน่งคร/ูช านาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านปากนาสวน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

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

2.นายสุวรรณ  เรือนอินทร ์
 

ข้าราชการบ านาญ 
(วิทยฐานะเช่ียวชาญ) 

3.นางรัชนี  วิภากูล 
 
 

ครูเช่ียวชาญ 
สาขาวิชาปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
สพป.นครปฐม เขต 1  

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้น าเสนอแล้ว มีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. นางสาววารี  วิมลพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ส่งค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 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 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
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เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1. เห็นชอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของ  นางสาววารี  วิมลพันธ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญ

การพิเศษ โรงเรียนบ้านปากนาสวน   ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

                     2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมิน นางสาววารี  วิมลพันธ์              
ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  นางสาววารี  วิมลพันธ์ ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ ผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมิน นางสาววารี  วิมลพันธ์ ผู้ขอรับการ

ประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   
3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งคณะกรรมการฯ ด าเนินการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด        
4. ตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ  นางสาววารี  วิมลพันธ์ ผู้ขอรับการประเมิน

เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ.ตามท่ีเสนอ  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.24 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  
               พิเศษตาม ว 21/2560 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) จ านวน 4 ราย  
ดังนี้ 

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

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การก าหนด

ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือการ

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ตามที่ หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา 

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก าหนดให้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีสถานศึกษาส่งมา แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 2 ชุด ดังนี้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

๑. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.๑) (โดย สพท.ให้ความเห็นในแบบค าขอ)  

๒. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จ านวน ๕ ปี
การศึกษา 
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๓. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ แล้วเสนอ อกศจ. และ กศจ. 
พิจารณา 

 โดยก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ต้องด ารงต าแหน่งครู/วิทยฐานะก่อนหน้า วิทยฐานะที่ขอรับ                          
การประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า  
 2. มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 
  2.1 ขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระ
งานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

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

 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 า นวน    
4 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

7.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน  เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  (สายงานการสอน) จ านวน  4  ราย ดังนี้ 
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ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา อ าเภอ/จังหวดั เสนอขอรบั
การประเมิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 1 ราย 
1. นางปราณี  ช้ันสูง คร ู ครูช านาญการ 35,640 วัดป่าถ้ าภูเตย ทองผาภูม ิ

กาญจนบุรี 
6 มิ.ย.2561 

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

 
คร ู ครูช านาญการ 36,250 บ้านหนองหว้า บ่อพลอย 

กาญจนบุรี 
3 ธ.ค.2561 

2. น.ส.ทิพวรรณ  การะเกต ุ คร ู ครูช านาญการ 32,650 บ้านน้ าคลุ้ง เลาขวัญ 
กาญจนบุรี 

3 ธ.ค.2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  
1. นายฐิติวุฒิ  สงบจิต คร ู ครูช านาญการ 29,690 เทพมงคลรังษ ี เมือง 

กาญจนบุรี 
17 ธ.ค.2561 

8.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จ านวน  4   ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี  26 หน้า 263-266) 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
น าเสนอแล้ว เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 4  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

จึงเห็นสมควร ด าเนินการดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 4 ราย 
2. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีและเลื่อนวิทย

ฐานะ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย 
3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์                 

การประเมินมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ 

ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ

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

 
 
 
 

 



107 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 4 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์                 
การประเมินมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 4 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับค าขอ 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.25  เรื่อง  ทบทวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กรณีเสนอรอเลื่อน เนื่องจากลาศึกษาต่อราย        
นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู โรงเรียนประชามงคล   สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ค าขอ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติทบทวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กรณีเสนอรอเลื่อน เนื่องจากลาศึกษาต่อ จ านวน 1 ราย คือ     
นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 3. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง 
ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า        
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
 7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่า    
ขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 8. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
 9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ04009/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของวันลาและการมาท างานสาย 
 11. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 12. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 
 13. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา 
 14. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1422 ลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
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 15. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1692ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  
2562) 

 16. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 17. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

 18. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 2845 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การส ารองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2562 ได้มีมติพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
เรียบร้อยแล้ว โดยในกรณีเสนอรอเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากลาศึกษาต่อ รายนายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียนประชามงคล ที่ประชุมได้แจ้งให้น าจ านวนเงินที่เสนอรอเลื่อนมารวมกับจ านวนเงินของข้าราชการที่ใช้เลื่อนรวม
ภายในวงเงิน 3% ที่ได้รับจัดสรร นั้น 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การส ารองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้หารือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการส ารองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ ข้อ 1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรือ
อนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา ตามข้อ 11 ของกฎ 
ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน 
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อน
เงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบการประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องกันเงินที่รอการเลื่อนเงินเดือน
ดังกล่าว ในแต่ละรอบการประเมินไว้หรือไม่อย่างไร และข้อ 3 หากไม่ต้องกันเงินไว้ เมื่อถึงคราวการเลื่อนเงินเดือนให้มี
ผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองกรณีตามสิทธิที่พึงได้รับ ส านักงานเ ขตพ้ืนที่
การศึกษาจะใช้งบประมาณใดในการเลื่อน โดย ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรณีการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อน
เงินเดือนไว้และกรณีได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นย้อนหลัง ไม่ต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี
และให้เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณประจ าปีที่มีค าสั่ง โดยไม่ถือเป็นเงินค้างเบิกข้ามปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2550 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 27 หน้า 267-273) 
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3. มติ กศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุม  ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2562  มีมติให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  กันวงเงินพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือน กรณีเสนอรอเลื่อน เนื่องจากลา
ศึกษาต่อ จ านวน 1 ราย คือ นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไว้เรียบร้อยแล้ว ภายในวงเงินร้อยละ 2 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรทบทวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กรณีเสนอรอเลื่อน เนื่องจากลาศึกษาต่อ ราย 
นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู โรงเรียนประชามงคล และหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เห็นควรแจ้งให้
โรงเรียนประชามงคล สามารถปรับแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน โดยอยู่ภายในการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ภายในวงเงินเดิม 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      

อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2562  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันตาม
มติเดิม  เพราะมติกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุม  ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2562  มีมติให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  กันวงเงินพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือน กรณีเสนอรอเลื่อน เนื่องนาย
พฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8      
ลาศึกษาต่อ ภายในวงเงินร้อยละ 2    ซึ่ งเป็นการด าเนินการโดยชอบแล้ว   และผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด แล้วหรือไม่ประการใด   

 

มติ กศจ.   
 

ที่ประชุม กศจ. ได้ พิจารณาและมีมติไปในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว   จึงไม่จ าต้องทบทวน            
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กรณีเสนอรอเลื่อน 
เนื่องจากลาศึกษาต่อ นายพฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ต าแหน่ง ครู โรงเรียนประชามงคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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6.26   เรื่อง  การด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้
เดิม 

ค าขอ 

ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ประกาศ 
ณ วันที่ ๒๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้วินิจฉัย ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 
๗ (๔)  และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๙ (๔) ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
มีค าสั่งแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ นั้น 

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๓ ของ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีค าวินิจฉัยกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๗ 
(๔) และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๙ (๔) ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหม่   และให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตาม
หลักการและวิธีการที่ได้ก าหนดไว้เดิม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ – ๒ 
    

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
       ๑. ข้อ ๗ (๔) ของค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐ (เอ ส  หม ยเลข ๓ ห ้  ๑๗) 
                 ๒. ข้อ ๙ (๔) ของค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (เอ ส  หม ยเลข ๔ ห ้  ๑๘-๑๙) 
                ๓. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   ที่ ๗๘๕/
๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอ ส  หม ยเลข 
๕) 
                ๔. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๑๐๖๐/
๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอ ส  หม ยเลข 
๖) 
                ๕. ข้อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  (เอ ส  หม ยเลข ๗) 
                ๖.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
(เอ ส  หม ยเลข ๘)          
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๗. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๙)    
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               ๑.    เส อช  อเข้  ับ   ส  ห เป็    ม   ผู้  งคุณวุฒิใ   จ. 
                  ให้   จ.แต่ละแห่งส  ห ผู้สมคว ด่  งต่ แห ่ง   ม   ผู้  งคุณวุฒิให้ได้จ านวนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน โดยผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ จะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพแล้วแต่กรณี และผู้แทนภาคประชาชน
จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ. ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
                ๒. คุณสมบัติของ   ม   ผู้  งคุณวุฒิใ   จ. 
                    ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
                    ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์                                         
                    ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    ๒.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    ๒.๕ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ  และการประกอบวิชาชีพ 
                    ๒.๖ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่  ที่ปรึกษา  หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
                    ๒.๗ ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เกินกว่าหนึ่งแห่ง 
                    ๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                   ๒.๙ ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก  ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
                   ๒.๑๐ ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                   ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกท้องถิ่น 
                   ๒.๑๒) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ๓.      ้ จ  ต ่แห ่งของ   ม   ผู้  งคุณวุฒิ 
                   ๓.๑  ตาย 
                   ๓.๒  ลาออก 
                   ๓.๓ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการศึกษาธิการจังหวัด         
                   ๓.๔ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
                   ๓.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง    
                อนึ่งเมื่อต าแหน่งกรรมการว่างลงให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทนภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันที่กรรมการว่างลง 
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            ๔.   ยช  อ   ม   ผู้  งคุณวุฒิใ   จ.  ญจ บุ     ได้ ับ   เส อช  อเข้  ับ   ส  ห ให้เป็    ม   
ผู้  งคุณวุฒิใ   จ.  ญจ บุ   และจะต้อง ้ ว  ะใ วั     ๒๓  ฤ ภ คม ๒๕๖๒ จ่  ว  ๖   ย ดัง    
  
                  ๔.๑ นายเฉลิมฉัตร   จันทร์อินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
                  ๔.๒ นายวรรษภณ   แสงเป่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ลาออกไปสมัครส.ส. 
                                                                ก่อนพ้นวาระ) 
                  ๔.๓ นายศิวโรฒ      จิตนิยม  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนภาคประชาชน 
                  ๔.๔ พลตรีเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
                  ๔.๕ นายอุดม       เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ   

   ๔.๖ นายวิเชียร     เจนตระกูลโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                 ๑.กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.กาญจนบุรี พ้นจากต าแหน่งตามวาระ (ครบวาระในวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒)  เห็นสมควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกศจ.  ตามหลักการและวิธีการที่ได้ก าหนด                                    
                 ๒. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.พ้นจากต าแหน่งตามวาระ (อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล ครบวาระ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ /อกศจ.ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครบวาระ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒/อกศจ.ด้านการพัฒนา
การศึกษา ครบก าหนดวาระ ๗ พฤศจิกายน๒๕๖๒) เห็นสมควรด าเนินการเมื่อครบก าหนดวาระต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรด

พิจารณา ดังนี้ 

               ๑. ขอที่ประชุมได้โปรดร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.กาญจนบุรี  
                  ๑........................................................................................................................... ...................................  
                  ๒............................................................................................................................ .................................. 
                  ๓............................................................................................................................................................. 
                  ๔..................................................................................................... ........................................................ 
                  ๕............................................................................................................................ ................................                         
                  ๖............................................................................................................................ .................................. 
                ๒. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการกศจ.
กาญจนบุรี ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา/รายงานผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.กาญจนบุรีให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ต่อไป 
 

มติที่ประชุม 
 ให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน ในคราวประชุมครั้งต่อไป เพ่ือจะน าเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี ทราบ ก่อนการพิจารณาสรรหาบุคคล 
 
 
 





 

 

 

 

ภาคผนวก 






























































































































































































































































































































