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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562   เมื่อวันท่ี 27  
มิถุนายน  2562 

2 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
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ระเบียบวาระที่  4.3 ประเด็นปัญหากรณีชาวบ้านรวมตัวกันเรียกร้องให้ผู ้อำนวยการ
โรงเรียนย้ายออกจากพื้นที่ 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
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หลักส ูตรวิชาชีพระยะสั ้นฐานสมรรถนะเพื ่อเชื ่อมโยงการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

10-14 

ระเบียบวาระที่  6.2 การย้ายและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแมน  คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3. นางสาวมารสิา กฤชก้านเหลือง รักษาการ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางชุติกานต์ สามบูศร ี รักษาการ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.8 
5. นางวราภรณ์  เนาวราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุร ี
6. นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุร ี
7. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ศธจ.กาญจนบุรี 
8.  นางสาวดาราณี แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี
9. นางพิชาภัค  อยู่สุข                นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี

 

เริ่มประชมุเวลา  13.30 น. 
 

ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุมเพื่อได้ช้ีแจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที ่ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี        
ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
แทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. คุณหญิงกลัยา โสภณพนิช    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

  

ท่ีประชุม    รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 27  มิถุนายน  2562 

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 
2562  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  2562   

 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- ไม่มี   - 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

 

4.1  เรื่อง     รับทราบการพิจารณาคำร้องทุกข์การยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                 ราย นายคณิต ชูลาภ 

 

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก นายคณิต ชูลาภ ตำแหน่งผู ้อำนวยการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา เพื ่อไปดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงร าษฎร์บำรุง            
โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี จัดส่งเอกสารหลกัฐานการประเมินศักยภาพ การ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ นายคณิต ชูลาภ และ นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องขอยา้ยไป
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรยีนท่าม่วงราษฎร์บำรงุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบรุ)ี 
เพื่อประกอบการพิจารณาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมของ ก.ค.ศ. ต่อไป นั้น 

  บัดนี ้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี ่ยวกับการร้องทุกข์              
และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่า คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรยีนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดแล้ว คำร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยกคำร้องทุกข์  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 
85-88) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
4.2  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและ   
                 บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2562 ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการโดยไม่
ต้องสอบแข่งขัน โดยให้คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาข้ึนบัญชีเป็นผูไ้ด้รับการคัดเลอืกในบัญชี กศจ.
กาญจนบุรี โดยการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกบัตำแหน่งเปน็จำนวนสามเท่าของตำแหนง่
ว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และบัญชีกรมการขนส่งทางบก โดยการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 ราย (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 2 หน้า 89-92) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    ประเด็นปญัหากรณีชาวบ้านรวมตัวกันเรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรยีนยา้ยออก 
                 จากพ้ืนท่ี  
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 กรณีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มีกลุ่มชาวบ้าน/ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รวมตัวกันที่ โรงเรียนประมาณ 70-80 คน เพื ่อเรียกร้องให้นางสาวกัลยา         
เรืองวงษ์งาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ย้ายออกจากพื้นที่        

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นำโดยนายศุภชัย มากสมบูรณ์                   
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนายพีระฉัตร  น้อยเคียง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ประธานศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองลู -ไล่โว่  นายพูน  จิตตะเสโน 
ผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดวังก ์วิเวการาม (อดีตผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ) นายมนัส  ต้นสมบูรณ์ 
ศึกษานิเทศก์ และนายวัธนพัทธ์  อยู่เย็น นักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมรับฟังข้อเรียกร้อง /ประเด็นปัญหา และการช้ีแจง
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ทั้งจากฝ่ายทหาร และฝ่ายปกครอง  
  

ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ได้ชี้แจงประเด็นตามข้อกล่าวหา จำนวน 6 ประเด็น  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า  93-95 ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ และฝากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
ปรับตัว และเรียนรู้จากชุมชน และรับฟังแนวทางการทำงานจาก  ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียน
คุณธรรมต่อไป 

 

4.4  เรื่อง  โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

                
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะดำเนินมาตรการจัดการศึกษาหรือสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาได้เองในระยะยาว  ผู้เสนอโครงการควรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทการบริหารจัดการใน
ภาพรวม (เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) หรือภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือมีบทบาทเกี ่ยวข้อง         
ผู้เสนอโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเสนอโครงการได้จังหวัดละ ๑ โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย 
               1 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลอื 
กลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดสนใจ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่    ให้เห็นผลความ  
เข้มแข็งภายใน 3 ปี เพื่อที่จังหวัดจะดำเนินงานต่อเนื่องเอง 
                2 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงระบบข้อมูลสำหรับปฏิบัติ 
การดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน นอก
ระบบการศึกษา 
                 3 พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดให้ความสนใจ (กสศ.
สนับสนุนการทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  หรือด้อย
โอกาส และกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา) 
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แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
             1 การพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด มีองค์ประกอบสำคัญ 
ดังนี ้
                   (1) พัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมอืการจดัการศึกษาในพื้นที่หรอืสนับสนุนเครือข่าย   ความร่วมมือ
ที่มี อยู่แล้วให้มีความเข้มแข็ง เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ  ประชาสังคม โดยยึด
เป้าหมาย การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัด  
                    (2) สนับสนุนให้เกิดเวทีบูรณาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ระหว่างหน่วยงานเพื่อ
นำไปสู่การวางแผนการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัด  
                    (3) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ปฏิบัต ิการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล  
                     (4) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดเพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรในพื้นที่ในการทำงานสู่เป้าหมายร่วมกัน  
                     (5) การรณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้รับทราบสภาพการณ์ในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมใน การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัด 
               2 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นเครื่องมือ บูรณาการการ
ให้บริการของหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นที่มีในพื้นที่ รพ.สต.หรือสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
                3 การพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่ม
เด็ก ปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดย
แสดงแนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ดังนี้ 
                    (1) ระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการระดมความร่วมมือของ
หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน หรือประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ รพ.สต. (สธ.) ท้องที่/ท้องถ่ิน (มท.) พมจ. (พม.) เพื่อการ
ติดตาม ค้นหาเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย (สูงดีสมส่วน) มีพัฒนาการดีขึ้น พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
หรือรวมถึงเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
                     (2) ระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เป็น
การ ระดมความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท้องที่/ท้องถิ่น (มท.) กศน. 
หน่วยจัดการศึกษาทุกสังกัด องค์กรเอกชน พัฒนาฝีมือแรงงาน เครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อการติดตามค้นหา  เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมสำหรับการกลบัเข้า
สู่ระบบการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน การศึกษา   ที่ เน้นพัฒนาทักษะชีวิตของ กศน. หรือการ
พัฒนาทักษะอาชีพจากหน่วยฝึกต่าง ๆ         
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ข้อเสนอโครงการต้องระบุแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้  
1. พื้นที่ดำเนินงาน คือ ระดับจังหวัดถึงระดับตำบลหรือหน่วยจัดการศึกษา โดยดำเนินงานเป็นเครือข่าย 

ความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย  
2. กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หรือ ด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  
3. การดำเนินงานต้องกำหนดพื้นที่ดำเนินงานอย่างน้อย 1 อำเภอ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

(1) กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนและด้อยโอกาส (อายุ 2-6 ปี) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกลุ่ม 
เป้าหมายทั้งจังหวัด  

(2) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (อายุ 3-21 ปี) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
กลุ่ม เป้าหมายทั้งจังหวัด 
              

การสนับสนุนและบริหารจัดการคุณภาพระดับเครือข่าย .  
กสศ.จะทำสัญญาสนับสนุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกกับหน่วยงานหรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ 

เพ ื ่ อ ให ้ เก ิดการต ิ ดตามช ่ วยเหล ือ เด ็กปฐมว ัย ในครอบคร ั วท ี ่ ขาดแคลนท ุนท ร ัพย ์หร ือด ้อยโอก าส  
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นตามที่กำหนดไว้ ในโครงการ โดย กสศ. จะมีการสนับสนุน
และบริหารจัดการคุณภาพระดับเครือข่ายเพื่อให้โครงการประสบผลตาม  วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม
สำคัญประกอบด้วย  

1. สนับสนุนเทคนิควิชาการแก่จังหวัดเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการและ  บูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้และปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล จัดฝึกอบรม
บุคลากรของจังหวัด ให้บริการติดตามช่วยเหลือและควบคุมคุณภาพ  

2. จัดให้มีเวทีร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้นำและระบบงาน โดยเน้นเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ การ
วางแผน การทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย และการขยายผล ตลอดจนการประเมินผลเพื่อป้อนกลับสู่การพัฒนา 
(Formative Assessment)  

3. สนับสนุนการสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักของพ่อแม่ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาสังคมในพื้นที่ให้เข้าใจสภาพปัญหา และมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
       

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนจังหวัดในการดำเนินโครงการ  
กสศ. จะสนับสนุนงบประมาณดำเนิน โครงการ จังหวัดละ ไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ดังนี้  
1. งบประมาณสำหรับการบริหารจัดการโครงการ จังหวัดละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาระบบข้อมูลตั้งต้น จัดทำแผนการดำเนินงานของจังหวัด และบริหารจัดการในภาพรวม (การประชุม  
คณะทำงาน เวทีวิชาการในพื้นที่ การติดต่อประสานงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนิ นงาน) การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ หรือการบริหารจัดการอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2. งบประมาณสำหรับการสำรวจข้อมูลเพื่อคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเปา้หมายเป็นรายบคุคล และจัดทำ
เป็นระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละไม่เกิน 0.5 ล้านบาท (การจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรตามจำนวน พื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดเลือกดำเนินการ)  

3.  งบประมาณสำหรบัการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มปฐมวัย และกลุ่มเด็ก และเยาวชน นอก
ระบบการศึกษา จังหวัดละไม่เกิน 3.5 ล้านบาท โดยจะจัดสรรตามจำนวนของกลุ ่มเป้าหมายและกิจกรรม  ดูแล
กลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ภายหลังจากที่จังหวัดได้ดำเนินการสำรวจพบกลุ่มเป้าหมายแล้วโดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรงบประมาณดังนี้ 
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งบประมาณสำหรับการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มปฐมวัย และกลุ่มเด็กและเยาวชน  
นอกระบบการศึกษา  

กสศ. จะสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ภายหลังจากที่จังหวัด ได้ดำเนินการ 
สำรวจพบกลุ่มเป้าหมายแล้ว 

1. กลุ่มปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจริงที่จังหวัดสำรวจพบ  
                        (1.1) ชุดสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยในครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่
จังหวัดค้นหาและพบตัว รายละ 400 บาท ต่อคนต่อภาคการศึกษาและส่งเข้ารับการดูแลในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดจะต้องบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัยที่  ได้รับงบประมาณฯ ลงในระบบข้อมูลของ       
กสศ. ได้แก่ อัตราการเข้าเรียน น้ำหนัก-ส่วนสูง พัฒนาการเด็ก (DSPM) งบประมาณข้างต้นเพื่อใช้ในรายการ ดังนี้  
                                    (1.1.1) การจัดบริการรับ-ส่งเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับบรกิารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เฉพาะ
กรณี ที่ อปท. ไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้)  
                                    (1.1.2) อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเข้ารับบริการของเด็กปฐมวัย เช่น อุปกรณ์การเรียน 
และ ก ิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียน (เฉพาะกรณีท ี ่ ไม ่ ได ้ เง ินอุดหนุน หร ือ อปท. ไม ่ได ้จ ัดสรรงบ  ประมาณไว้)  
                                    (1.1.3) สนับสนุนการจัดบริการสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยง/ปัญหาสุขภาพ เช่น 
อาหาร เช้าสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงทุพโภชนาการ การติดตามเยี่ยมบ้านเป็นกรณีพิเศษ  
                        (1.2) การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ละไม่เกิน 25,000 
บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
                                    (1.2.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับงบประมาณต้องมีผลการประเมินจาก สมศ. หรือ 
มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  
                                    (1.2.2) ผู้บริหาร อปท. ให้การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พิจารณาจาก
แผน พัฒนาฯ นโยบาย และการร่วมสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ)  
                                     (1.2.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีการประเมินซ้ำด้วยมาตรฐาน
สถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม โดย กสศ. อาจจัดให้มีคณะทำงานวิชาการ
สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนน้ี 

2. กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายจริงที่จังหวัดสำรวจพบดังนี้ 
                        (2.1) งบประมาณสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ใน
เบื้องต้นให้มีความพร้อมก่อนสง่กลับเข้าระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะ อาชีพ จำนวนไม่เกิน 1,000 
บาท/คน  
                         (2.2) งบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา ผู้เรียนต่อ กศน. หรือการพัฒนาทักษะอาชีพ  แก่เด็ก
และ เยาวชนนอกระบบการศึกษารายละไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้    
                                 (2.2.1) สนับสนุนสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส หรือโรงเรียนศูนย์ที่จงัหวัดกำหนดเพือ่ 
รับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่อ เพื่อปรับสภาพแวดล้อม  การเรียนการสอนในโรงเรียนให้
เหมาะสมกับการดูแลเด็กนอกระบบมิให้หลุดออก จากระบบการศึกษาอีกครั้ง 
                                 (2.2.2) สนับสนุนค่าอาหาร ค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ยังไม่มีหน่วยงานอื่นใดให้การ 
สนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบที่พร้อมสำหรับการศึกษาต่อ กศน.  
                                 (2.2.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน/องค์กร หรือหน่วยงานที่จะจัดให้มีการพัฒนา
ทักษะ อาชีพให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่พร้อมหรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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สรุปย่อ  โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี
 

กิจกรรมของโครงการ 
๑.จัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๓ - ๒๑ ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา (ที่ไม่ได้เรียน) 
๒.นำข้อมูลเด็ก-และเยาวชนที่มีการจดัเกบ็ทั้งหมดเข้าสู่ระบบผ่าน  Application  ที่ กสศ.ได้จ้างพัฒนาข้ึน 
๓.คัดเลือกเด็ก อายุระหว่าง ๓-๖ ปี จำนวน  ๓๐ % และคัดเลือกเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๓-๒๑ ปี 

จำนวน ๒๐ % มาวิเคราะห์ หาชุดช่วยเหลือให้กลับเข้าสู้ระบบโรงเรียน ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/
อุดมศึกษา 

  ๔.ส่งมอบข้อมูลและแนวทางการช่วยเหลือให้ กสศ. 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ระยะดำเนินการตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุน 
วงเงินไม่เกิน  ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
แบ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ข้อ ๑ - ๓ ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

      งบประมาณอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ ไม่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินในปีที่ผ่านมา
จำนวน  ๓๐  แห่ง ๆ ละ  ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมเป็นเงิน  ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
      งบประมาณที่เหลือ ประมาณ  ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะนำไปสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกิจกรรม       
ข้อ  ๓  (ตามแนวทางข้อ ๔) โดยสำนักงาน กสศ.จะโอนเงินผ่านท้องถิ่นเพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป (ผ่าน 
อบต.และเทศบาล) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง   ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ 
                  ระยะสั้นฐานสมรรถนะเพ่ือเชื่อมโยงการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษา 
                  อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุร ี

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบ

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นฐานสมรรถนะเพื ่อเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  

 

กฎหมาย ระเบยีบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. คำสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2561 

4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที ่ 2/2558 เรื ่อง กำหนดพื้นที ่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 

5. แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะเพื่อเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 96-101  ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบ

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นฐานสมรรถนะเพื ่อเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อขอ

ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเรื ่อง การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นฐาน
สมรรถนะเพื่อเช่ือมโยงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
  

มติ กศจ.  เห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะเพื่อเช่ือมโยงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยให้
เพิ่มกรอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการสอน และด้า นการ
จัดการเรียนรู้  ในสถานศึกษาเป้าหมาย 
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

6.1     เรื่อง  การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขนัได้ในบญัชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผูไ้ด้รับการคัดเลือกใน
บัญชีของ  กศจ.กาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกผู ้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัญชีกรมการขนส่งทางบก และบัญชีกรมธนารักษ์ มาขึ้นบัญชีของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี        
เขต 1 - เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/95 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง  หารือแนวปฏิบัติการ
นำรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2575 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง การตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปข้ึน
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง  การอนุมัติคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง  การให้หน่วยงานของรัฐอื่น
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 

8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการขอรายชื ่อผู ้สอบแข่งขันได้ในบัญชี 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบัญชีกรมการขนส่งทางบก มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4 ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 102-104)  (ประกาศข้ึนบัญชีฯ) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 - เขต 4 มีตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่เหลือจากการดำเนินการดังกล่าว และตำแหน่งว่างใหม่ (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 24 อัตรา โดยมีความประสงค์ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี้ 
 
 

ท่ี ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/หน่วย 
สังกัดท่ีจะบรรจุ

และแต่งตั้ง 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 23 กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

2 นิติกร ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 26 กลุ่มกฎหมายและคด ี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

6 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

7 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

8 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 46 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

10 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 9 กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

11 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 10 กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

12 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 11 กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

13 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 12 กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

14 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 13 กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

15 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 10 กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ตำแหน่งประเภทท่ัวไป 

16 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 6 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

17 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 28 กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

18 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 40 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

19 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 41 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

20 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 5 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

21 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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ท่ี ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/หน่วย 
สังกัดท่ีจะบรรจุ

และแต่งตั้ง 
22 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 44 กลุ่มนเิทศ ติดตาม ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

23 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 6 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

24 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 
 

3. บัดนี้ กรมธนารักษ์ได้จัดส่งรายช่ือและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 18 ราย ตามประกาศ กรมธนา
รักษ์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที ่จะบรรจุและแต่งตั ้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า  105-109 )  (หนังสือกรมธนารักษ์) 

4. การดำเนินการขอใช้บัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของสว่นราชการ
ต้นสังกัด หรือส่วนราชการอื่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การ
อนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำหนดไว้ดังนี้ 
  “ให้คัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ กรณีที ่มีตำแหน่งว่าง              
ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคลที่มี วฒุิ
การศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน หรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่ง ที่ได้มีการ
สอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็น    
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นจำนวน 
สามเท่าของตำแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ลำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับ การบรรจุไปตามลำดับต่อกันไป
เรื่อยๆ โดยไม่ซ้ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิก ให้ย้อนกับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ลำดับ
แรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้ เหลืออยู่ในบัญชี น้อยกว่าสิบคน ให้เรียกตามจำนวนที่
เหลืออยู่ในบัญชีได้” ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงสรุปการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ มารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามจำนวนตำแหน่งว่าง ดังต่อไปนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง 
จำนวน

ตำแหน่งว่าง 
(อัตรา) 

จำนวนการเรยีก
ผู้สอบแข่งขันได ้

(ราย) 
ขอใช้บัญชีของ 

1 นักทรัพยากรบุคคล 1 10   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 นิติกร 1 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 นักวิชาการศึกษา 3 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 นักประชาสัมพันธ์ 3 10 กรมการขนส่งทางบก 
5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 10 กรมการขนส่งทางบก 
 6 นักวิชาการเงินและบญัชี 6 18  กรมธนารกัษ์ 

7 เจ้าพนักงานธุรการ 9 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวม 24 95  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการขอรายช่ือผู้สอบ แข่งขันได้
ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดแคลน
บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และเป็นตำแหน่งว่างภายใต้กรอบอัตรากำลัง ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด โดย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดปฏิทินดำเนินการ ดังนี้ 

 

ท่ี แผนการดำเนินการ ระยะเวลา 
1 ประกาศรับสมัครเข้ารบัการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 1 สิงหาคม 2562 
2 รับสมัครเข้ารบัการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 
3 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกบัตำแหน่ง ภายใน 19 สิงหาคม 2562 
4 ประเมินความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (สมัภาษณ์) 22 สิงหาคม 2562 
5 ประกาศข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รบัการคัดเลอืก 23 สิงหาคม 2562 
6 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ 26 สิงหาคม 2562 

 
 

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการขอใช้บัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด หรือส่วนราชการอื่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/      
ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยอนุโลม ในบัญชีดังต่อไปนี้ 
  1. บัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    

2. บัญชีของกรมการขนส่งทางบก ตามประกาศกรมการขนสง่ทางบก ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และ
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  
  3. บัญชีของกรมธนารักษ์  ตามประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561    

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรือ่งดังกลา่วข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลื อกบุคคลเพื่อ บรรจุเข้ารับ

ราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ โดยให้คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน บัญชีของกรมการขนส่งทางบก และบัญชีของกรมธนารักษ์ มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4  

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียกผู ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัญชีของกรมการขนส่งทางบก และบัญชีของกรมธนารักษ์ เพื่อมารับการประเมิน
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ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นจำนวนสามเท่าของตำแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 
1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยอนุโลม  

3. ขออนุมัตใิห้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์)  

4. ขออนุมัตใิห้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

5. ขออนุมัตใิห้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ดังตอ่ไปนี้ 

    5.1 ประกาศคัดเลือกผู้สอบผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

    5.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความเหมาะสมกบัตำแหนง่ 
    5.3 ประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลกิบญัชีผู้ได้รบัการคัดเลอืก   

6. ขออนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคดัเลือก
ตามลำดับในประกาศการขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และรายงานผลการบรรจุและแต่งตั ้งให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.2  เรื่อง  การยา้ยและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ0206.5/ว 8 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื ่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรื่อง องค์ประกอบ
การประเมินและตัวช้ีวัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4  

7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑9/๒๕60ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่ง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรอืนสามญั ให้ดำรงตำแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดย
กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคำร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 16 มิถุนายน 2562  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 มีตำแหน่งว่างรับย้าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 
อัตรา และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้ยื่น
ความประสงค์ขอย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้ 
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  ท่ี 
รายละเอียดตำแหน่งว่าง 

ข้อมูล 
ผู้ประสงค์ขอย้าย      ตำแหน่ง/กลุ่ม             ระดับ 

  เลขท่ี
ตำแหน่ง 

  1 นักจัดการงานทั่วไป 
กลุ่มอำนวยการ 

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ    อ 2 1.นายอัครพัชร์  สืบอินทร์ 
นักวิชาการศึกษา 
ระดับชำนาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

  2 เจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มอำนวยการ 

ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน    อ 5 1. นางสาวลัดดา  แสงทอง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญงาน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

  3 นักวิชาการพัสดุ/ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   อ 16 - ไม่มีผู้สมัคร - 

  4 เจ้าพนักงานธุรการ/ 
กลุ่มอำนวยการ  

ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน    อ 6 - ไม่มีผู้สมัคร - 

  5 นักวิชาการเงินและบัญชี/บริหาร
การเงินและสินทรัพย์ 

ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 8 - ไม่มีผู้สมัคร - 

  6 นักวิชาการศึกษา/ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 39 - ไม่มีผู้สมัคร - 

  7 นักทรัพยากรบุคคล/บริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 20 - ไม่มีผู้สมัคร - 
  8 นิติกร/บริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 26 - ไม่มีผู้สมัคร - 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอ
ย้าย จำนวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบตัิตรงตามประกาศรบัย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด  

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการประ เมินความรู้ 
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 388/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยการ
ประเมินตามตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดกาญจนบุรี กำหนด เสร็จสิ้นแล้ว  โดยมีผลการ
พิจารณา ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(เดิม) 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(ท่ีได้รับการพิจารณา) 
คะแนน 

1 นายอัครพัชร์  สืบอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 38 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 2 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

71 

2 นางสาวลัดดา  แสงทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 
ระดับชำนาญงาน 
ตำแหน่งเลขที่ อ 9 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ
ชำนาญงาน 
ตำแหน่งเลขที่ อ 5 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

75 
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 5. ก.ค.ศ. ได้กำหนดกรอบอัตรากำลงั ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำหรับตำแหน่งเลขที่ อ 9 (ตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบญัชี 
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ก.ค.ศ. กำหนดให้ตำแหน่งใน (  ) รองรับเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังมี       
ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ ดังนั้น เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ให้กำหนดเป็น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
  6. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงมีตำแหน่งว่างที ่เหลือจากการ
พิจารณาย้ายในครั้งนี้ จำนวน 6 อัตรา ซึ่งมีความประสงค์จะนำตำแหน่งว่าง จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง ที่คาดว่าจะ
ว่างจากย้ายครั้งนี้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อนำไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ สพฐ. หรือบัญชีส่วนราชการอื่น 
รายละเอียดดังนี้ 

ที่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 
1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 39 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอใช้บัญชี 
2 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 26 บริหารงานบุคคล ขอใช้บัญชี  

(ขอใช้บัญชีแล้ว 

แต่ยังไม่มีผู้เลือก) 
3 นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 9 บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
ขอใช้บัญชี 

4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 38 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอใช้บัญชี 
5 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 6 อำนวยการ กันตำแหน่งไว้สอบ

คัดเลือก 

6 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ชำนาญการ/ชำนาญการ
พิเศษ 

อ 8 บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

ประกาศคัดเลือกเพื่อ
เลื่อน 

7 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 16 บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

กันตำแหน่งไว้รับย้าย 

8 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 20 บริหารงานบุคคล -ขอใช้บัญชีแล้ว  
-บรรจุและแต่งตั้งแล้ว  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณารับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) จำนวน 2 ราย ตามผลการพิจารณาการย้ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัตยิ้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ 

ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(เดิม) 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(ท่ีได้รับการพิจารณา) 
คะแนน 

1 นายอัครพัชร์  สืบอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 38 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 2 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

71 

2 นางสาวลัดดา  แสงทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ระดับชำนาญงาน 
ตำแหน่งเลขที่ อ 9 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ
ชำนาญงาน 
ตำแหน่งเลขที่ อ 5 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

75 

 

2. ขออนุมัติให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้าย จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งที่คาดว่าจะ
ว่างจากการย้ายครั้งนี้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อนำไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. 
กำหนด รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง 
ระดับ

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/หน่วย ใช้สำหรบั ว่างเนื่องจาก 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

อ 39 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ขอใช้บัญชี ไม่มีผู้ยื่นขอย้าย 

2 นิติกร ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

อ 26 บริหารงานบุคคล ขอใช้บัญชี ไม่มีผู้ยื่นขอย้าย 

3 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

อ 9 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

ขอใช้บัญชี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
อ่ืน 

4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

อ 38 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ขอใช้บัญชี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
อ่ืน 

 

3. ขออนุมัตใิห้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.3  เรื่อง     การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู     
(กรณีพิเศษ) 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1         จำนวน   1    ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3         จำนวน   1    ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4         จำนวน    4   ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                        จำนวน   1    ราย 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ข้ันพื้นฐาน  

     ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บปว่ย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นายชัยอุดม   

        แก้ววงษา 
                
                  

ครู  อันดับ คศ.1 
รร.บ้านวังด้ง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)                    
เงินเดือน 18,530 บาท 
บรรจุ 6 ธ.ค. 2559 

1. ย้ายดูแลบิดามารดาท่ีเจ็บป่วยร้ายแรง 
2. มารดาป่วยเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้าย โรคไตวายเร้ือรัง  
ต้องฟอกไต  สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 
3. บิดาป่วยเป็นเบาหวาน ตามองไม่ค่อยเห็นเนื่องจากน้ำตาล  
ข้ึนตา ทำให้ไม่สามารถดูแลมารดาได ้  
4. มีพี่น้องรวม 2 คน ตนเองเป็นบุตรคนท่ี 1 มีน้องชายมี
ครอบครัวแล้ว ประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด 

ขอย้ายไปสังกัด
สพป.อุดรธานี  
เขต 4 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 น.ส.จุฬาลักษณ์  

    พันทองหล่อ 
ครู  อันดับ คศ.1 
รร.บ้านซองกาเรีย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)                    
เงินเดือน 20,160 บาท
บรรจุ 1 ก.ค. 2558 

1. ย้ายติดตามคู่สมรส (ทะเบียนสมรส เลขที่ 
221/31636 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561) 
2. คู่สมรส ได้รับคำสั่ง ศธจ.ขอนแก่น ที่ 476/2562             
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ให้ย้าย นายปรีชา คำภูมี 
ครู รร.บ้านซองกาเรีย (สาขาบ้านพระเจดีย์)                          
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งครู  
รร.บ้านร่องสมอ สพป.ขอนแก่น เขต 5  
มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2562 

ขอย้ายไปสังกัด
สพป.ขอนแก่น 
เขต 5 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3 น.ส.ภัทราภรณ์  

           คำขวา 
ครู  อันดับ คศ.1 
รร.อนุบาลวัดเลาขวัญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)                    
เงินเดือน 19,050 บาท 
บรรจุ 8 ก.ค. 2559 

1. ย้ายดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง 
1. ดูแลมารดาป่วยโรค SLE และโรคกระดูกพรุน  
2. บิดาป่วยเบาหวาน มีบาดแผลเปื่อยที่เท้าข้างขวา  
ทำให้ไม่สามารถดูแลมารดาได้   
3. มีพี่น้องรวม 2 คน ตนเองเป็นบุตรคนที่ 1 มีน้องชายเป็น  
ผู้มีความพิการประเภท 5 (พิการทางสติปัญญา) 

ขอย้ายไปสังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด  
เขต 2 

4 นางเบญจพร   
        โสดาภักดิ์ 

ครู  อันดับ คศ.1 
รร.เขาวงพระจันทร์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
เงินเดือน 19,810 บาท 
บรรจุ 21 ธ.ค. 2558 

1. ย้ายกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
2. ตนเองเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกหมอนรองคอเสื่อม ต้อง
รักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเข้ารับการรักษาอย่าง
ต่อเน่ือง จุดเริ่มต้นของโรค เกิดจากการเกิดประสบ
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเม่ือปี 2543 เข้ารักษาอาการสะโพก
หักและอาการ ทางสมอง แต่เน่ืองจากไม่ได้รับการรักษา
อย่างต่อเน่ืองและ ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดอาการปวดบริเวณ
ต้นคอ มีอาการมือเท้าชาและหกล้มอยู่บ่อยครั้ง เม่ือวันที่ 
3 มี.ค. 2562 ตรวจพบว่ากระดูก สันคอหักต้องรับการ
ผ่าตัดและกายภาพบำบัดอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงภายหลังจาก
การผ่าตัดจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หากได้ย้ายกลับ
ภูมิลำเนาจะมีญาติพี่น้องทำหน้าที่ดูแลได้ 

ขอย้ายไปสังกัด 
สพป.อุบลราชธานี 
เขต 2 

5 นางสาวณัฐกฤตา          
    คชกฤษ 

ครู  อันดับ คศ.1 
รร.บ้านหลังเขา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วุฒิ ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
เงินเดือน 19,700 บาท 
บรรจุ 1 มี.ค. 2559 

1. ย้ายกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
2. ตนเองเจ็บป่วยด้วยโรคหืดหอบและภูมิแพ้ ซ่ึงเป็นโรค
ประจำตัว (แม่และน้าสาวก็เป็นโรคน้ีเช่นเดี่ยวกัน) 
เน่ืองจากบริเวณโดยรอบ รร.บ้านหลังเขา เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม มักเกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ควันจากการ
เผาอ้อย ยาฆ่าแมลง ฝุ่นละออง  ฯลฯ ตนเองพักอาศัย
บ้านพักครูเพียงลำพัง หากเกิดภาวะฉุกเฉินไม่มีคนคอย
ดูแล เพราะเวลาอาการของโรคกำเริบ จะไม่สามารถขับ
รถ พาตนเองไปพบแพทย์ได้ และระยะทางจากบ้านพักครู
ถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด มีระยะทาง 36 กม. แต่หากได้
ย้ายกลับภูมิลำเนาระยะทางจากบ้านพักถึงโรงพยาบาลมี
ระยะทางประมาณ 7.4 กม. และมีญาติพี่น้องคอยดูแล
อย่างใกล้ชิด  

ขอย้ายไปสังกัด 
สพป.เพชรบุรี  
เขต 2 

6 นายสิทธิพงษ์   
          รัตนพงษ์ 

ครู  อันดับ คศ.1 
รร.บ้านหนองกะหนาก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
เงินเดือน 20,240 บาท 
บรรจุ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

1. ย้ายดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง 
2. ดูแลมารดาป่วยน่ิวในถุงน้ำดี ได้รับการผ่าตัดน่ิวที่ก้อน
ใหญ่มากและมีจำนวนมาก จึงเกิดผลข้างเคียงจากการ
ผ่าตัด คือ ปอดและตับช้ำเน่ืองจากได้รับการผ่าตัดเม่ือ
อายุมาก มีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก แพทย์
ต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วน  หลังจากน้ันต้องไปพบ
แพทย์ตามนัดหลังจากการผ่าตัด ปัจจุบันมารดาพักอาศัย
กับบิดาเพียง 2 คน ซ่ึงบิดาอายุมาก ป่วยเป็น
โรคเบาหวานและความดัน จึงไม่สามารถดูแลมารดาได้ 
ตนเองมีพี่น้อง 2 คน พี่สาวทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ขอย้ายไปสังกัด 
สพป. ศรีสะเกษ 
เขต 4 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
7 นางกัญญาภัทร         

       บุญมานุช 
ครู  อันดับ คศ.2 
รร.พนมทวนพิทยาคม (สว่าง
เคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)  สพม.8 
วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย) 
เงินเดือน 26,750 บาท 

1. ย้ายกรณีถูกคุกคาม ข่มขู่จากสามี 
2. เน่ืองจากได้แยกทางกับสามี รวมเป็นเวลา 2 ปี และได้
ขอเข้าพักอยู่บ้านพักข้าราชการครูของโรงเรียน แต่สามีได้
แวะเวียนเข้ามาหาบ่อยครั้ง โดยมีเหตุผลว่ามาหาลูก โดย
การมาหาลูกแต่ละครั้ง ถ้ามีเรื่องทำให้ไม่พอใจก็เอะอะ
โวยวาย ทำลายข้าวของ และทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง 
3. เม่ือลูกไปอยู่กับพ่อ โดนพ่อดุด่าด้วยถ้วยคำหยาบคาย
และตีลูกด้วยเครื่องช็อตปลา 
4. มีคลิปเสียงขู่ฆ่า ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ไม่มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจเป็นอย่างมาก 

ขอย้ายไปสังกัด 
สพม. 22 
(จังหวัดมุกดาหาร) 

 
 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วข้าราชการทั้ง 7 รายแล้ว ไม่ติดเงื่อนไขใดๆ ในการขอย้ายกรณี
พิเศษ โดยได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ทุกราย  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที ่ 194/2562 สั ่ง ณ วันที ่ 15 กรกฎาคม 2562 , ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 12/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562, และตาม
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 148/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษ
ของข้าราชการทั้ง 7 รายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษทุกรายแล้ว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู จำนวน 7 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรือ่งดังกลา่วข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนี ้
1. ขออนุมัตใิห้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 3, เขต 4 และสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู จำนวน 7 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพื่อพิจารณา
รับย้ายต่อไป  

2. ขออนุมัตใิห้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งตามความประสงค์ กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทาง มีตำแหน่งว่างสามารถพิจารณารับย้ายได ้

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 

6.4   เรื่อง    การประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยน

ตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 จำนวน 1 อัตรา 

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. รายละเอียดตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

5. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                          
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

1 นิติกร  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 25 บรหิารงานบุคคล  
 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับ
คัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และตำแหน่งว่าง
ดังกล่าวเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์นำตำแหน่งว่าง ไปใช้ใน
การรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ตามปฏิทินที่กำหนด
ดังต่อไปนี้ 

 

วันท่ี รายละเอียด 
วันที่  1 - 7 สงิหาคม  2562 ประกาศตำแหน่งว่างฯ ให้ผูป้ระสงค์ย้ายทราบโดยทั่วกัน 

วันที่  8  – 19 สิงหาคม  2562 ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายด้วยตนเอง ณ สำนักงาน                 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 
(ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวบรวมคำร้องขอย้าย                      
เพื่อดำเนินการพจิารณา 

ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำรอ้งขอย้าย 
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดำเนินการประเมินคำรอ้งขอย้ายและเอกสารประกอบ                  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย    

1) นายอาดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 2  ประธานกรรมการ 
 2) นายปกรณ์  ม่วงเจรญิ  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
 3) นายอารักษ์  วิเศษสิงห ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
 4) นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
 5) นายแมน  คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล            กรรมการ/เลขานุการ 
 6) นางนงนุช  ก้านเหลอืง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่า  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกที่รอการบรรจุและแต่งตั้งฯ  และเป็น
ตำแหน่งว่างที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเห็นสมควรให้นำตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา เพื่อประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อการเปลี ่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรือ่งดังกลา่วข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 

ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ .) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

2. ขออนุมัตริายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติฯ และคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถฯ 
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 ได้เสนอข้างต้น โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามาตรา 53 ลงนามคำสั่งแต่งตั้งฯ  

3. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดำเนินการ รับสมัคร           
คัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จนกว่าจะแล้วเสร็จ แล้วนำผลการพิจารณา เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.5    เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ดำรงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดบัชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ดำรง

บุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  มาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เม.ย.  2552 เรื่อง การย้าย

และการเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27  สิงหาคม  2552 เรื่อง การ

จัดกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) 
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน   2548  เรื่องการประเมินบุคคลเพือ่

แต่งตั้งให้ดำรงสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป)  และประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ระดับ 8  ลงมา 
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) มีคุณสมบัติในการเลื่อนและแต่งตั้ง จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

 -  นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลขที่ อ 21  ดำรงตั้งแต่วันที่ 2 
เม.ย. 2555 (7 ปี) วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ประวัติศาสตร์   

2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 การเลื่อนเพื่อแต่งตั้งต้อง
ดำรงระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับ 
ผู้มีวุฒิปริญญาโท 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดำเนินคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง

หรือเลื่อนให้ดำรงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

 
 



26 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค.(2)  ให้ดำรงประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยมอบ
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการ ดังนี ้

1. ประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อเลือ่นและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และดำเนินการ  ดังนี ้

1.1 รับสมัครฯ ตามประกาศรับสมัคร  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 110-113  )  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ  ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
1.3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกฯ 
1.4 ดำเนินการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
1.5 ประกาศผลการคัดเลือก 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประกอบด้วย 

1) นายชัยนนท์  นิลพัฒน ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4        ประธานกรรมการ 
               2) นางนวลน้อย ปลาบูท่อง ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย์        กรรมการ 

3) น.ส.พรพันธ์ สุทธาคง นิติกรชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
4) น.ส.ยรุี  เตชะดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                  เลขานุการ 
 

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประกอบด้วย  

1) นายนิพัฒน์  มณี  ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 4      ประธานกรรมการ 
2) น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
3) นายแมน คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล      กรรมการ 

               สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
4) น.ส.ยรุี  เตชะดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ              เลขานุการ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.6    เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมิน  และอนุมัติให้เลือ่นและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทท่ัวไป 
ให้ดำรงระดับชำนาญงาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมิน  และอนุมัติให้เลื ่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภททั่วไป ให้ดำรงระดับ
ชำนาญงาน จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ประเภท /ระดับ/กลุ่ม เลขที่ เงินเดือน วันที่ส่งผลงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

1 นายสมภพ  
           ทิพย์อุทัย 

อนุปริญญา 
(วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

รบ. 
(รัฐศาสตร)์ 

ทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน/ 

บริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

อ 26 18,430 13 พ.ค. 2562 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 

(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62) 
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อ

แต่งตั ้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรง ซึ ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบ ัติโดยอาศั ย ความรู ้ ความชำนาญและ
ประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2552  เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552  เรื่อง การ
เลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง  การจัดกลุ่ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว25  ลงวันที่ 24  กันยายน 2555  เรื่อง  
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภท  ระดับ การให้ได้รับเงินเดือน  และเงินประจำของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556   เรื่อง มาตรฐาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง  การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมายเหตุ  ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.กำหนด) 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่องการกำหนด
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

   9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. กศจ.กาญจนบุรี  ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2562 เมื ่อวันที ่ 12 มี.ค. 2562 มีมติอนุมัติ ให้ตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน นายสมภพ  ทิพย์อุทัย แล้ว 

2. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
3. ผลการประเมินผลงานที่สง่เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรทางการ

ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ 

กรรมการ คะแนน
เฉลีย่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1. ชื่อ – สกุล นายสมภพ  ทิพย์อุทยั เจ้าพนักงานพัสด ุระดับชำนาญงาน เลขที่ อ 16 

คุณภาพของผลงาน 50 30 40 46 40 83.66 
ประโยชน์ของผลงาน 50 30 39 46 40 

คะแนนรวม 100 60 79 92 80 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินแลว้เหน็ว่า  

มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ราย และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
ผ่านเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง
เป็นระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

- นายสมภพ  ทิพย์อุทัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ให้ดำรงเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เลขที่ อ 16 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรือ่งดังกลา่วข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี  จะ

พิจารณาผลการประเมิน  และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื ่น  ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภททั่วไป  ให้ดำรงระดับชำนาญงาน ราย นายสมภพ ทิพย์อุทัย        
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน เลขที่ อ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  โดย
ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.7      เรื่อง  ขออนุมัติการนับระยะเวลาขั้นตำ่ในการเลือ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการนับระยะเวลาข้ันต่ำในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจดั
กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา 

4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560 เรื่อง   การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2)    ราย     
นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ เลขที่  อ. 37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจดัการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเพื ่อเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร              
ทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 365 /2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ราย นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ   มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคย
ดำรงตำแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับที่จะแต่งตั้ง ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด (6 ปี) จึง
ขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาข้ันต่ำตามบัญชีรายละเอียด  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า     
114-115) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า การนับระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนและ

แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักจัดการ
งานทั่วไป (ผู ้อำนวยการกลุ ่มอำนวยการ) ได้ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 แล้ว จึงเห็นชอบให้นำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคย
ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมระยะเวลาข้ันต่ำ
ได้ทั้งหมด เป็นเวลา 7 ปี 3 เดือน 27 วัน 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึง ขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี         

จะพิจารณาการนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้ทั้งหมดเป็นเวลา 7 ปี 3 เดือน 27 วัน   โดยผ่าน       
การตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.     
 

เห็นชอบให้ นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด ไปรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ไปพลางก่อน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4  จัดทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.  กรณี นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน  
สายงานที่จะแต่งตั้งไม่ครบ 1 ปี และรายงาน กศจ.กาญจนบุรี ในครั้งต่อไป 
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6.8  เรื่อง     การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2  
อัตรา  
 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
4 .คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555  ดังนี้ 

ข้อ 3.2 กรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงาน
บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่ไม่มีหรือมีอัตรากำลงัสายงานบรหิารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดย
มีเงื่อนไข ดังนี้  (1) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทั้งตำแหน่งว่าง
และตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง และ (2) ตำแหน่งว่าง ให้ตัดโอนตำแหน่งลัตราเงินเดือนได้เฉพาะภายในเขตพื้นที่
การศึกษาเดียวกันเท่านั้น 

2. สพม. 8  มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง และมี
อัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีความประสงค์ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอตัรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหาร ในสถานศึกษาแห่งใหม่ท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ 
  ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

หน่วยงาน
การศึกษาเดิม 

เงินเดือน เกิน 
เกณฑ์ 

หน่วยงานการศึกษาที่
กำหนดใหม ่

ขาด 
เกณฑ์ 

หมาย 
 เหตุ อันดับ ข้ัน 

1 รอง
ผอ.ร.ร. 

32239 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
/อ.ท่าม่วง 

คศ.2 25,440 +1 ร่มเกล้า /อ.ทองผาภมู ิ -1  

2 รอง
ผอ.ร.ร. 

33099 ประชามงคล 
/อ.หนองปรือ 

คศ.3 29,420 +1 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
/อ.ด่านมะขามเตี้ย 

-1  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบแล้ว เห็นว่า เป็นการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน จากสถานศึกษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สมควร พิจารณาให้ ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน   ตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ คือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า  
และตำแหน่ง รองผู้อำนวยการจากโรงเรียนประชามงคล  ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ คือ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตามที่สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ ดังนี้ 

1. ตำแหน่งรองผู ้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง  อ.ท่าม่วงไปกำหนดเป็นตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าอ.ทองผาภูมิ 

2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลอ.หนองปรอื  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมอ.ด่านมะขามเตี้ย 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9  เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
               พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ ไปกำหนด
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ต่ำกว่าเกณฑ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 7 อัตรา   

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วย ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย

การตัดโอนและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอตัรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4 ได้ประชุม
พิจารณากลั่นกรอง ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน (ว่าง) ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังนี ้
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    

ที่ /โรงเรียน อำเภอ  เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกิน

เกณฑ์ 
ขาด(-)/เกิน(+) 

อันดับ ขั้น 

1 บ้านน้ำคลุ้ง เลาขวัญ ครู 4083 คศ.3 54,820 +2 

2 หมู่บ้านป่าไม้ เลาขวัญ ครู 4371 คศ.2 28,050 +1 

3 บ้านบะลังกา เลาขวัญ ครู 4437 คศ.2 41,620 +2 

4 บ้านพยอมงาม หนองปรือ ครู 3647 คศ.3 55,720 +1 

5 บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ ครู 4175 คศ.2 41,620 +1 

6 บ้านหนองขอนเทพพนม หนองปรือ ครู 3580 คศ.3 30,020 +1 

7 บ้านหนองรี บ่อพลอย ครู 1174 คศ.3 55,720 +1 
 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้เสนอคณะกรรมการจัดสรร
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 พิจารณาอนุมัติตัดโอนและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน จำนวน 7 อัตรา  ไปกำหนดเป็นเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ 
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การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ ช่ือ 
 

เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อับดับ ขั้น 

1 ครู 4083 บ้านน้ำคลุ้ง คศ.3 54,820 เขาวงพระจันทร์ -2  

2 ครู 4371 หมู่บ้านป่าไม้ คศ.2 28,050 วัดใหม่ภูมิเจริญ -2  
3 ครู 4437 บ้านบะลังกา คศ.2 41,620 บ้านตลุงเหนือ -2  
4 ครู 3647 บ้านพยอมงาม คศ.3 55,720 บ้านหนองผักแว่น -1  
5 ครู 4175 บ้านหนองสาหร่าย คศ.2 41,620 บ้านวังใหญ่ -2  
6 ครู 3580 บ้านหนองขอนเทพพนม คศ.3 30,020 บ้านสามยอด -3  
7 ครู 1174 บ้านหนองรี คศ.3 55,720 บ้านหนองย่างช้าง -3  

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นว่า เป็นการตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่

และอัตราเงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์  ไปกำหนดในสถานศึกษา ที่มี
อัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน  ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 7 ตำแหน่ง 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี ้
1. ขออนุมัตติัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่  และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  สายงานการสอน  ที่เกิน

เกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ ำกว่าเกณฑ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 7  ตำแหน่ง   

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10   เรื่อง  ขออนุมัติให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพ่ิมสำหรบัตำแหน่ง
ท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคน
พิการ (พ.ค.ก.) กรณีขอรับ พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับเงินเพิ่ม

สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) กรณีขอรับ 
พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม จำนวน 2 ราย ดงันี้  

1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง                ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์  ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556  
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560    เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีข้าราชการครูส่งแบบรายงานข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับเงนิ พ.ค.ก.(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก.ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม) ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ จำนวน 2 ราย ดังนี ้

1.1 นางปัทมา รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
1.2 น.ส.อุทัยวรรณ พรมจันทร์ ตำแหน่งครู รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  

  2. ข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่ได้รับเงินตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 (พ.ค.ก.) 
อยู ่ก่อนในปีการศึกษาที่แล้วมา ตามคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที ่ 510/2561 ลงวันที่ 20 
กันยายน 2561 และปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการอยู่ในสถานศึกษาเดิม 
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้พิจารณาคุณสมบัติ/ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน ของข้าราชการผู้ขอรับ พ.ค.ก.ทั้ง 2 ราย ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 
ข้อ 6(4) “เป็นครูประจำช้ันของช้ันเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเสริมวิชาการให้แก่
คนพิการด้วย โดยต้องมีเวลาทำการสอนในช้ันเรียนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสบิแปดหน่วยช่ัวโมงและปฏิบัติหน้าที่ครูเสริม
วิชาการแก่คนพิการเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละห้าหน่วยช่ัวโมงและรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสามคน” 
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
     3.1 นางปัทมา รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม   

3.1.1 ส่งแบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที ่ได้รับ พ.ค.ก.(ขอให้ได้รับ 
พ.ค.ก.ตอ่เนื่องในสถานศึกษาเดิม) (แบบ พ.ค.ก.2/2) ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 
1 ของปีการศึกษา) คือวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
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3.1.2 กำหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562  
- ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
  ปิดเรียน  วันที่  11 ตุลาคม 2562 
- ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน วันที่1  พฤศจิกายน 2562 
  ปิดเรียน  วันที่  31  มีนาคม 2563 
3.1.3 เป็นครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ มีชั่วโมงทำ

การสอน 19 หน่วยช่ัวโมง/สัปดาห์  
3.1.4 มีการสอนเสริมวิชาการให้แก่คนพิการ จำนวน 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวนนักเรียนแต่ละหน่วยช่ัวโมง 1 คน 
3.1.5 มีแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จำนวน 3 คน 
3.1.6 มีหลักฐานแสดงความพิการ จำนวน 3 คน  
3.1.7 มีแบบรายงานการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของคนพิการ ในปี

การศึกษา 2561 จำนวน 6 คน 
3.2 น.ส.อุทัยวรรณ  พรมจันทร์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  

3.2.1 ส่งแบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที ่ได้รับ พ.ค.ก.(ขอให้ได้รับ 
พ.ค.ก.ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม) (แบบ พ.ค.ก.2/2) ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 
1 จองปีการศึกษา) คือวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

3.2.2 กำหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562  
- ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน วันที่  13 พฤษภาคม 2562 
  ปิดเรียน  วันที่  11  ตุลาคม 2562 
- ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน วันที่  1  พฤศจิกายน 2562 
  ปิดเรียน  วันที่  31  มีนาคม 2563 
3.2.3 เป็นครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ มีชั่วโมงทำ

การสอน 19 หน่วยช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3.2.4 มีการสอนเสริมวิชาการให้แก่คนพิการ จำนวน 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวนนักเรียนแต่ละหน่วยช่ัวโมง 1 คน 
3.2.5 มีแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จำนวน 3 คน 
3.2.6 มีหลักฐานแสดงความพิการ จำนวน 3 คน   
3.2.7 มีแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องคนพิการ ในปี

การศึกษา 2561 จำนวน 6 คน 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ได้ตรวจสอบและรับรอง

เอกสารหลักฐานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสมบัติของข้าราชการผู้ขอรับ พ.ค.ก. 

ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิมแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กำหนด เห็นสมควรอนุ มัติให้
ข้าราชการทั ้ง 2 รายดังกล่าวได้รับ พ.ค.ก. ต่อเนื ่องในสถานศึกษาเดิม เดือนละ 2,500 บาท ตั ้งแต่วันที ่ 13 
พฤษภาคม 2562 (วันที่เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา) 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี จะ

พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.)  ต่อเนื่องในสถานศึกษา
เดิม  จำนวน 2,500 บาท  จำนวน  2  ราย  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (วันที่เปิดภาคเรียนในปีการศกึษา) 
โดยผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.11 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 29 ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 6 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 14 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  9 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 53 และมาตรา 56) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย    

ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรื อสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  29 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครบสองปีแล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 6 ตำแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 นายนิภัส   
   อินทนิสา 

วัดจรเข้
เผือก 

1 มิ.ย. 
60 

65.79 74.52 79.98 85.96 90.31 92.06 96.47 97.36 1 มิ.ย. 
62 

2 น.ส.ชิตชนก   
     พิศูจน ์

บ้านโป่ง
หวาย 

1 มิ.ย. 
60 

63.15 72.80 86.84 93.85 76.32 84.21 92.10 93.86 1 มิ.ย. 
62 

3 น.ส.ดารณี  
นาสวนเสถียร 

บ้านดง
เสลา 

1 มิ.ย. 
60 

69.30 69.30 74.56 78.07 81.58 91.23 96.49 98.24 1 มิ.ย. 
62 

4 น.ส.อัจจิมา   
     โปยกัก 

บ้านดง
เสลา 

1 มิ.ย. 
60 

69.30 69.30 74.56 78.07 81.58 91.23 96.49 98.24 1 มิ.ย. 
62 

5 น.ส.สุภาวดี   
    สายเพ่ิม 

บ้าน
หนอง
หญ้า
ปล้อง 

12 มิ.ย. 
60 

78.07 79.82 81.58 83.33 85.96 88.60 92.11 94.74 12 มิ.ย. 
62 

6 น.ส.อรพิน   
   ชัยพงษ์พีร ์

บ้านบน
เขาแก่ง
เรียง 

12 มิ.ย. 
60 

66.66 68.42 72.81 76.31 78.07 83.33 88.59 96.48 12 มิ.ย. 
62 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 14 ตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.ปรียาพร   

    บุตรโคษา 
บ้านห้วย
เสือ 

1 มิ.ย.  
60 

74.56 78.95 82.46 84.21 85.09 92.98 95.61 96.49 1 มิ.ย.  
62 

2 นายจานุกรณ์   

    สุขนิคม 

บ้านเหมือง
สองท่อ 

1 มิ.ย.  
60 

71.00 75.72 76.51 77.31 78.10 79.87 84.82 89.53 1 มิ.ย.  
62 

3 น.ส.สิริวรรณ   

   ทองร้อยยศ 

วัดวังก์วิเว
การาม 

12 มิ.ย. 
60 

66.67 70.18 71.93 73.68 75.44 78.07 82.46 85.09 12 มิ.ย. 
 62 

4 นายยศธร  
สุวรรณวรวิกิจ 

วัดวังก์วิเว
การาม 

12 มิ.ย. 
60 

57.89 60.53 63.16 66.67 74.56 78.07 81.58 85.09 12 มิ.ย. 
 62 

5 น.ส.ธัญญาพร   

    เขตเจริญ 

อนุบาลสังข
ละบุร ี

12 มิ.ย. 
60 

57.89 62.28 64.91 67.54 70.17 83.33 86.84 89.47 12 มิ.ย.  
62 

6 น.ส.พรภิมล   

       ไชยด ี

อนุบาลสังข
ละบุร ี

12 มิ.ย. 
60 

57.89 63.15 65.78 65.78 73.36 78.94 81.57 85.96 12 มิ.ย.  
62 

7 น.ส.นันทิชา  
พนาผดงุธรรม 

อนุบาลสังข
ละบุร ี

12 มิ.ย. 
60 

57.01 62.28 64.91 65.78 71.05 85.96 88.59 92.10 12 มิ.ย.  
62 

8 น.ส.เจษฎาภรณ์   
      พลากร 

บ้านท่า
ดินแดง 

12 มิ.ย. 
60 

75.91 77.68 80.71 82.22 84.18 86.75 88.33 90.88 12 มิ.ย.  
62 

9 นายอรุณ
สวัสดิ์   
     แก้วพิภพ 

พุทธวิมุติ
วิทยา 

12 มิ.ย. 
60 

65.79 67.54 73.68 78.07 79.82 83.33 84.21 85.96 12 มิ.ย.  
62 

10 น.ส.เจนจิรา   

      คำด ี
บ้านอู
ล่อง 

12 มิ.ย. 
60 

67.65 70.40 73.95 77.50 81.84 85.39 89.73 92.49 12 มิ.ย.  
62 
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ีบรรจุ 

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

11 น.ส.เบญจ
วรรณ   

    พีระพันธ์ 

เพียงหลวง 
3 (บ้าน
เหมืองแร่อี
ต่อง)ฯ 

12 มิ.ย. 
60 

59.76 61.53 65.86 70.21 71.01 81.65 86.97 89.54 12 มิ.ย.  
62 

12 น.ส.อังศุมาลิน   
     บุญทอง 

อนุบาลสังข
ละบุร ี

12 มิ.ย. 
60 

54.38 68.42 68.42 68.42 71.92 85.08 89.47 92.98 12 มิ.ย.  
62 

13 นายธนวัต  

นาคสัมฤทธิ ์

อนุบาลสังข
ละบุร ี

12 มิ.ย. 
60 

56.14 59.64 63.15 66.66 68.42 81.57 85.96 89.47 12 มิ.ย.  
62 

14 น.ส.ชุลีพร  

พันธุ์สุวรรณ 
บ้านกุย
แหย่ 

12 มิ.ย. 
60 

77.11 72.95 74.80 77.43 80.31 82.93 86.61 93.95 12 มิ.ย.  
62 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 9 ตำแหน่ง 
 

ท่ี 
 

ช่ือ – สกลุ โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 นายธีรพงศ ์
     จิต
เจริญ 

วิสุทธรังษ ี 5พ.ค.60 69.24 71.18 73.58 77.13 82.55 89.55 92.91 96.42 5พ.ค.
62 

2 น.ส.นีรนุช  
  แห้วเพ็ชร 

วิสุทธรังษ ี 5พ.ค.60 67.96 70.05 72.01 79.77 83.10 88.67 93.94 97.45 5พ.ค.
62 

3 นายสุพัฒน์  
กนกพจนา 
นนท ์

วิสุทธรังษ ี 5พ.ค.60 64.82 67.33 71.56 74.08 76.59 83.60 88.00 97.43 5พ.ค.
62 

4 นายผดุง
ศักดิ์  
ดอนโศรก 

ท่ามะกา
ปุญสิริ
วิทยา 

5พ.ค.60 63.12 64.87 66.67 69.38 72.79 75.35 77.13 81.48 5พ.ค.
62 

5 น.ส.
วรางคณา  
ศรีบุญเพ็ง 

ท่ามะกา
ปุญสิริ
วิทยา 

5พ.ค.60 67.46 69.24 71.01 72.78 75.35 77.13 78.90 80.67 5พ.ค.
62 

6 น.ส.วราภรณ์  
    สารรัตน ์

ท่ามะกา
ปุญสิริ
วิทยา 

5พ.ค.60 68.44 70.22 71.99 73.77 75.54 77.31 80.86 82.63 5พ.ค.
62 

7 น.ส.กุลิสรา  
     มากศิร ิ

เลาขวัญ
ราษฎร์
บำรุง 

5พ.ค.60 68.42 71.05 74.56 74.56 77.19 83.33 85.91 87.71 5พ.ค.
62 

8 นายวิชชุ  
สุภาพเสรี 
พงศ์ 

เลาขวัญ
ราษฎร์
บำรุง 

5พ.ค.60 66.66 68.42 70.17 73.68 79.82 81.57 85.08 87.71 5พ.ค.
62 

9 น.ส.สุภาวดี  
พุทธรักษา 

เลาขวัญ
ราษฎร์
บำรุง 

5พ.ค.60
  

67.54 71.05 72.80 76.31 78.94 83.33 85.96 87.71 5พ.ค.
62
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 29 ราย ผ่านการประเมินฯ 
ทั้ง 8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
60 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  29  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 29 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหนง่ครู  และให้ได้รบัเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทัง้ 29 ราย  
 

  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   อนุมัติตามเสนอ 
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6.12  เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
                  เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3) 
                  ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  27 ราย 
ดังต่อไปนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1  จำนวน 10 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3  จำนวน 9 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4  จำนวน 3 ราย  
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 5 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
6.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน  27 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรบัการประเมนิ  จำนวน 
27  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  10 ราย 

 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 
 
 
 

นางสุวัฒน์ 
               กฤษดี 
คร ูร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
ค.บ. (พลศึกษา) 

พลศึกษา/ 
25 มิถุนายน 

2562 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสมนึก  ท้าวเวชสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายภาณุวัฒน์  บุดดาลี 
ครู ร.ร.วัดเขาน้อย 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 นางสุริสา 
           กาญจนภิญพงศ์ 
คร ูร.ร.วัดเขาน้อย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
28มิถุนายน 

2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดเขาน้อย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายบุญผ่อง  พุฒซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.สุภารัช  หมอนเมือง 
ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 นางสุพัชชา 
              ครุธวงษ์ 
ครู ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคคี
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

ปฐมวัย/ 
9 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคคี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายธวัชชัย  กองส ี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางนฎกร  สงวนพันธ ์
ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 นางละออ 
          เดชสมบูรณ์รัตน์ 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก 
“เพ็ญชาติอุปถัมภ์”                   
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 

ปฐมวัย/ 
9 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า  “ลาดหญ้าวิทยาคม” ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางสุนันทา  กนัภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางศิริทร  เทศสาลี                                
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า“ลาดหญ้าวิทยาคม” 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 น.ส.กาญจนา           
               บู๊ชัยฮะ 
คร ูร.ร.บ้านหนองแก                
(สามัคควีิทยา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

พลศึกษา/ 
11 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางพัชรี  ดอกบัว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางอุษณีย์ศรีนวล 
ครู ร.ร.บ้านพุประดู่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นายอนุชา  กระจ่างฉาย        
คร ูร.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
ค.บ.(พลศึกษา)  
                    

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา/ 

1 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประมวล  ขุนณรงค์ 
   ข้าราชการบำนาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายประสิทธิ์  ยาทิพย์ 
   ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 น.ส.จารุณี  วิงวอน   
คร ูร.ร.วัดหนองเสือ 
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 
 

ปฐมวัย/ 
2 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางพรพิมล  บุญรอดรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.กชพรรณ  นิลคง 
   ครู ร.ร.วัดหนองตะโก 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

8 นายสมเกียรติ  บุญขาว   
คร ูร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 
 

  ภาษาไทย/ 
11 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสมชัย  เสร็จกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางทัศนีย์  มีจั่นเพ็ชร 
   ครู ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวชิาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9 นายจักรพงศ์  สุขเกษม   
คร ูร.ร.บ้านหนองเป็ด 
ค.บ.(ศิลปกรรมดนตรี) 
 

  ศิลปะ/ 
22 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองเป็ด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสุมิตรี  สมทรง    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายผดุง  จันทร์คา 
   ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาศิลปะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นางคะนึงนิตย์  พิทักคีรี  
คร ู ร.ร.วัดหนองพังตร ุ
ค.บ.(วิทยาศาสตรท์ั่วไป) 
 

  วิทยาศาสตร์/ 
23 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดหนองพังตรุ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายนิสิทธ  คงประสงค์    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางนิภาพร  โฉมยา 
   ครู ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 9 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.สมกมล   
        ลาภบริสุทธ์ิศักดิ์ 
ครู ร.ร.วัดปรังกาสี                  
วุฒิ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ปฐมวัย 
4 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดปรังกาสี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเกศฤทัย คำษร                            
ผอ.ร.ร.บ้านจันเดย์ (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสุนันท์  ชัชวาลย์                                 
ครู  ร.ร..วัดปรังกาสี  (ครูชำนาญการพิเศษ)  
สาขาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. นางวาสนา  ต้นสาลี    
 ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้                  
วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ปฐมวัย                   
5 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางแสงระวี  สุขประเสริฐ                                
ผอ.ร.ร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางนฤมล  ใจงาม                             
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการพิเศษ)                   
สาขาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายวิษณุ  ซุมรัมย์       
ครู ร.ร.บ้านลิ่นถิ่น                  
วุฒิ ค.บ.(คณติศาสตร์)  

คณิตศาสตร์                    
5 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านลิ่นถ่ิน                                         ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายละมูล  บูชากลุ                                
ผอ.ร.ร.วัดหินดาด (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.ปนิดา  ทองผาโศภา                           
ครู  ร.ร.บ้านลิ่นถ่ิน (ครูชำนาญการ)                   
สาขาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 



45 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

4. นายสุทธิพงษ์  ชัยสา    
ครู ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ                       
วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)           
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย                
11 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                        ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายไพฑูรย์  จันทร์โอ                           
ผอ.ร.ร.คุรุสภา (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.กมล  สุขกุล                                  
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                       
(ครูชำนาญการ)  สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. นายณัฐพล  ศรีสุข       
ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้                  
วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)           
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์                
12 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้                                         ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางแสงระวี  สุขประเสริฐ                                
ผอ.ร.ร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางจินดาพร  แรมจันทร์                              
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการ)                   
สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. น.ส.กุลธิดา   
           ล้ำเจริญทรัพย์   
ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้                   
วุฒิ ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)     
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สังคมศึกษา                    
12 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้                                         ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางแสงระวี  สุขประเสริฐ                                
ผอ.ร.ร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสุนันท์  เฉลมิกุล                              
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการพิเศษ)                   
สาขาสังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. น.ส.อพันธ์ตรี  สอนบุญชู 
ครู ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม             
วุฒิ วท.บ.(สถิต)ิ                
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์               
12 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายณัฐนันท์  ศาลางาม                                
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสุรัตน์  บัววัฒนา                                  
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม                      
(ครูชำนาญการพิเศษ)  สาขาคณิตศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8. นายทวีชัย  สมบูรณ์    
คร ูร.ร.วัดวังก์วิเวการาม              
วุฒิ ศศ.บ.(ภาษาไทย)  /          
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย                   
12 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายณัฐนันท์  ศาลางาม                                
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.ธชวรรณ  พวงลำเจียก                                 
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม  (ครูชำนาญการ)  
สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9. นางกมนทรรศน์   
              จันทร์ชุ่ม   
ครู ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ                       
วุฒิ ค.บ.(วทิยาศาสตรท์ั่วไป) 

ภาษาไทย 
22 ก.ค.2562 

1.ผอ.ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                        ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายไพฑูรย์  จันทร์โอ                           
ผอ.ร.ร.คุรุสภา (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.นริศรา  นวลมะ                                  
ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                       
(ครูชำนาญการ)  สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.ภิรมย์  ภาคากล้า 
ครู รร.บ้านหลังเขา 

  ค.บ.สังคมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   
   

  

สังคมศึกษา/ 
9 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหลังเขา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางชุติมา  ศิริรังษี 
ครู รร.บ้านหนองรี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.จรินทร์  คล้ายสินธ์ุ 
 ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15ฯ 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
   
   

  

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

8 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางสมจิตร  อาสา 
ครู รร.บ้านเขาหินตั้ง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.แก้วตา   
      แผนสมบูรณ์ 
ครู รร.วัดหนองไม้เอ้ือย 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
   
   

  

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

3 ก.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิรัชญา  พัดศรีเรือง 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางเรไร  วิเชียรสาร 
ครู รร.บ้านหนองตาเดช 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 5  ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.พึ่งพร บุญสืบ 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
อ.บ. สาขาปรัชญา 
(ภาษาไทย) 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2 ก.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษ ี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวรัญญา ปิยะพันธ์ 
 ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ลาวัลย์ น้อยอยู่ 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.วรารักษ์ คงเกราะ 
ครู ร.ร.หนองตากยา 
ตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 
ศศ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
5 ก.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.หนองตากยา 
ตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางอารีย์ นะเสือ 
 ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ 
 ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

3. นางกาญจนา วงศ์อร่าม 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ค.บ.สาขาคณิตศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
9 ก.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด 
 รองผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายนภดล เขียววิราช 
 ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. นางภัณฑิล สนธิศรี 
ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 
ศศ.บ. สาขาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
22 ก.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.รัตยา รัฐถาวร 
 ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ  
 ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. นายชินทัศ  
    เหลืองประมวล 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 
ค.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา/ 

22 ก.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพศิษฐ์ ทองบรรเทิง 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์  
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
นำเสนอแล้ว เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
จำนวน 27 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู ้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั ้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
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จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 27 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผูข้อรบัการประเมนิ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรือ่งดังกลา่วข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน 27 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั ้งคณะกรรมการ         
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.13 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี 
                วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3) 
                ตาม ว 17/2552 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  31  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 5 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 10 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 9 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 7 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

หรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ

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

กันยายน 2553  เร่ือง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 
 
 



50 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เสนอขอรับการประเมิน เพื ่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 31  ราย  ดงันี ้

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. นางปิยะดา           
             อยู่พ่วง 
ครู ร.ร.วัดบ้านเก่า 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกทางการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 93.00 95.00 91.66 ผ่านการประเมิน/ 
21 พ.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 82.00 84.00 87.00 84.33 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 85.00 81.00  

2. นางละดาวัลย์           
              วางที 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะนาว 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 80.00 98.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 พ.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 81.00 81.00 86.25 82.75 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 73.00 75.00  

3. น.ส.จันทร 
                   กลัวผิด 
ครู ร.ร.บ้านหนองแก 
(สามัคควีิทยา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 87.00 84.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
31 พ.ค.2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 80.00 77.00 81.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 78.75  

4 น.ส.นภัสพร  ทองพราย       
คร ูร.ร.บ้านหนองไผ่ 
บธ.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วธ.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
                    

ด้านที่ 1 100 65 98.00 96.00 94.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
23 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 96.30 90.00 92.50 92.93 

ด้านที่ 3 100 65 86.25 85.00 88.75  

5. นางวรรณเพ็ญ  
         เหมือนคล้าย    
คร/ูร.ร.บ้านห้วยน้ำโจน 
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์
ศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 91.00 90.00 88.66 ผ่านการประเมิน/ 
27 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 86.00 85.00 85.00 85.33 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 84.00 83.00  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 10 ราย 
 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.รจนา  วรรณะ 
ผอ.ร.ร.วัดนาพระยา 
ศษ.บ. หูหนวกศึกษา 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 90.00 83.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
22 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 81.00 82.00 

ด้านที่ 3 100 65 78.00 78.00 78.00  

2 นางนวกานต์  มณีศรี 
ครู ร.ร..วัดเขาสะพายแร้ง 

 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 98.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
5 ก.พ. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 97.50 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 77.50 77.50  
3 น.ส.สุทธิกาญจน์   

      จันทร์ทอง 
ครู ร.ร..วัดตะคร้ำเอน 
วท.บ. วิทยาศาสตร์-   

        สิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 94.00 95.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 92.50 97.50 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 91.00 93.00  

4 น.ส.น้ำอ้อย  บุญมี 
ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 
ค.บ. วิทยาศาสตร ์

  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 91.00 87.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.35 83.35 78.75 81.81 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 87.50 83.00  

5 น.ส.กรรณิการ์   
           ช่วงโชต ิ
ครู ร.ร..วัดคร้อพนัน 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 97.00 94.00 95.67 ผ่านการประเมิน/ 
22 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 82.50 91.25 87.92 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 95.00 93.00  

6 นายณัฐวุฒิ   
       มีครองธรรม 
ครู ร.ร..วัดตะคร้ำเอน 
ศษ.บ. สังคมศึกษา 

  ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 92.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
25 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 92.50 97.50 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 90.00 94.00  

7 นางเกศรินทร์   
          จิณแพทย์ 
ครู ร.ร..บ้านไร่ร่วมวิทยา
คาร 
ศศ.บ. อุตสาหกรรม- 

        การท่องเที่ยว 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 97.00 99.00 96.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 93.75 96.25 93.75 94.58 

ดา้นที่ 3 100 65 96.00 96.00 96.00  

8 น.ส.กิตติยา  พิกุลทอง 
ครู ร.ร..วัดดาปานนิมติฯ 
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 85.00 78.00 81.00 ผ่านการประเมิน/ 
13 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 68.75 83.75 81.25 77.92 

ด้านที่ 3 100 65 78.00 80.00 78.00  
9 น.ส.พันธชา  เลาหะโชติ 

ครู ร.ร..ดอนสามง่ามผิวฯ 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศษ.ม. การสอนภาษาองักฤษ
ในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 91.00 90.00 89.67 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 91.00 90.33 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 88.00 87.00  

10 น.ส.ปทุมวัน  คุณพันธ์ุ 
ครู ร.ร..อนุบาลพนมทวนฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 90.00 95.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
20 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 94.00 88.75 90.08 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 94.00 93.00  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 9 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.จิราพร  ชัยติสกุล 
 ครู รร.บ้านหลังเขา 

  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 94.00 96.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 87.50 87.50 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 79.50 79.50 82.50  

2 น.ส.กชพร   
        เขมะนุเชษฐ์ 
 ครู ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง 

  ศษ.บ.ประถมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 94.00 96.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
26 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 97.50 92.50 90.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 88.00 87.00  

3 น.ส.อุมารินทร์   
           ชาวยี่สาร 
 ครู รร.บ้านหนองปรือ 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 93.00 83.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
26 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 91.25 91.25 90.41 

ด้านที่ 3 100 65 81.75 80.50 80.75  

4 ว่าที่ ร.ต.หญิงดารารัตน์   
           เพ็ชรจ่ัน 
 ครู รร.บ้านหนองงูเห่า 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 92.00 93.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
26 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 88.75 87.50 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 88.75 91.25  

5 น.ส.ณัฐณิชา  พาชื่น 
 ครู รร.บ้านเขาแหลม 

  ค.บ.การประถมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 95.00 94.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
29 มี.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 84.00 91.25 90.00 88.41 

ด้านที่ 3 100 65 79.25 90.00 90.00  

6 น.ส.ชลธิชา   
           ชุ่มเพ็งพันธ์ 
 ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) 

  ค.บ.ภาษาไทย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 97.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 93.75 93.75 96.25 94.58 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 86.25 88.75  

7 น.ส.วิไล  ติ๊บบุตร 
 ครู รร.ประชาพัฒนา 

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 90.00 97.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
29 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 92.50 91.25 92.91 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 85.00 84.00  

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

  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 98.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
22 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 93.75 96.25 94.16 

ด้านที่ 3 100 65 91.25 86.25 88.75  

9 น.ส.ฑัชชานันทร์   
        ชราชิต 
 ครู รร.บ้านหนองปรือ 

  ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 89.00 90.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
22 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 91.25 88.75 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 78.00 76.75 80.25  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน 7 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.นงลักษณ์ ศิริฟัก 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศศ.บ. สาขาสารสนเทศ
ศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 80.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
26 เม.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 82.00 83.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 90.25 91.25 92.25  

2 นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
ค.บ. สาขาการศึกษา 
(ภาษาไทย) 
ศษ.ม. สาขาการสอน
ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 83.00 83.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
30 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 97.50 75.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 97.50 85.50  

3 นางสิริลักษณ์  
       ภัทรเวียงกาญจน์ 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวทิยาคม 
บธ.บ. สาขาการบัญชี 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 92.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
31 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 83.75 88.75 85.41 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 87.50  

4 น.ส.กมลชนก  
            มังเขตแขวง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี
วท.บ.สาขาชีววทิยา 
เชิงอนุรักษ์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 86.00 89.00 86.33 ผ่านการประเมิน/ 
12 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 85.00 88.75 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.50 80.50  

5 น.ส.โชติกา พุฒิเครือ 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

ด้านที่ 1 100 65 87.00 86.00 85.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
20 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 80.00 80.00 80.00 

ดา้นที่ 3 100 65 75.75 75.75 75.75  
6 น.ส.จิรฐา เทือกเถา 

ครู ร.ร.ท่ามะกาวทิยาคม 
ค.บ. สาขาเคม ี

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 91.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
21 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 82.50 84.16 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 80.00  
7 นายเสกสันต์  

     เทียนสมใจ 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์
บำรุง 
ค.บ. สาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 86.00 86.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
21 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 86.25 80.00 86.25 84.16 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 89.00 90.00  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 31  ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 31 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 31 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 31 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวนัที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรือ่งดังกลา่วข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัต ิ ดังนี ้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 31 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 21 ราย (สำหรับผู้ทีไ่ดร้บั
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 31 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวนัที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 
 



55 
 

6.14 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมนิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านท่ี 1 และดา้นท่ี 2) 

                ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพื่อ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  5  ราย  
ดังนี ้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3  ราย  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 2  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน     
5 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที ่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5  ราย ดังนี้ 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  3 ราย 

 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 
 
 
 

นางทิพรัตน์ 
         อินทร์สา 
คร ูร.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

สุขศึกษา/ 
3ก.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประมวล  ขุนณรงค์ 
   (ข้าราชการบำนาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.อัจฉรา  เกตุสง่า 
    ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 

     วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
     สาขาวิชาสุขศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วฒุิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

2 นายธันยวีร์ 
              นุ่มน่ิม 
คร ูร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103 
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สุขศึกษา/ 
2 ก.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103 
    (บ้านหนองผูเ้ฒ่า) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสมพิศ  จิณแพทย์ 
   (ข้าราชการบำนาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางทัศนีย์  ปทุมสูติ 
    ครู ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
    สาขาวิชาสุขศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 นายสุเมธี             
              นาคะพันธ์ุ 
คร ูร.ร.วัดวังศาลา 
ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(งานบ้าน งาน

ประดิษฐ์)/ 
1 ก.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.วัดวังศาลา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางศรีทิพย์วรา  ทัมทิมสี 
   (ข้าราชการบำนาญ สพป.กจ.1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางมลราตรี  อยู่เย็น 
    ครู ร.ร.วัดหนองเสือ 
    วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
    สาขาวิชางานบ้าน งานประดิษฐ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  2 ราย 

 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 
 
 
 

น.ส.สุธีรา ใจอาด 
ครู ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 
ศศ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศศ.ม. สาขาภาษาไทย 

ภาษาไทย 
25 มิ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไชยพร มะลิลา 
 ผอ.ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.มารินทร์ จานแก้ว 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 น.ส.วรวลัญช์  
        ยิ้มใหญ่หลวง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี
ศษ.บ. สาขานาฏศิลป์ไทย
ศึกษา 

ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
28 มิ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางดวงฤทัย ช่วงชัย 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา นาฏศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ธาน ีมังกะโรทัย 
 ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา นาฏศิลป์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ น

สังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ จำนวน  5 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  จำนวน  5 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ จำนวน  5 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัดของผู ้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน  5  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมนิฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.15 เรื่อง    การประเมนิขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านท่ี 1  และด้านท่ี 2) ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 ราย  ดังต่อไปนี้  
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1   จำนวน  2 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2   จำนวน  7 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4    จำนวน 2 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จำนวน 7 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     

ด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ผ่าน
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

3.  กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที ่ 2 ผ่านเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด และกศจ.กาญจนบุรี  
พิจารณาแล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่ง
ประกอบด้วย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 –  และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แล้ว  จำนวน 18 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวิชาที่

ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางนิโลบล             
          แสนเตปิน 
ครู ร.ร.อนุบาล           
วัดไชยชุมพล           
ชนะสงคราม 

ค.บ.             
(ภาษาอังกฤษ) 

 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
6 มิถุนายน 

2562 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 96.00 97.00 96.66 
ด้านที่ 2 100 70 98.75 98.75 96.25 97.92 

2 นางฐิติมา             
              นุ่มน่ิม 
ครู ร.ร.อนุบาล
กาญจนบรุ ี

ศษ.บ. 
(นาฎศิลป์ไทย) 

ศษ.ม.              
(การบริหาร
การศึกษา) 

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)/ 
13 มิถุนายน 

2562 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 93.00 91.00 72.33 
ด้านที่ 2 100 70 84.69 89.07 86.88 86.88 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 ราย 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวิชาที่

ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นางเปมิกา   
           นกแก้ว 
ครู ร.ร.เมตตาจิตต 

ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

สุขศึกษาฯ/ 
11 มี.ค. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 97.00 96.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 90.00 87.50 89.16 

2 น.ส.ปาริชาติ   
          โคกคำ 
ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 

กศ.บ. การ
ประถม- 
       ศึกษา 
ศษ.ม. การ
บริหาร
การศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
15 มี.ค. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 94.00 88.00 90.66 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 88.75 87.50 87.91 

3 น.ส.กมลรัตน์  
     จงวิริยะสันติ 
ครู ร.ร.เมตตาจิตต 

ค.บ. 
การศึกษา- 
      ปฐมวัย 
ศษ.ม. การ
บริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 
15 มี.ค. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 97.00 90.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 88.75 90.00 88.75 89.16 

4 น.ส.เพ็ญประภา   
         สิระแก้ว 
ครู ร.ร.อนุบาลห้วย
กระเจา 

วท.บ. 
วิทยาศาสตร ์
ศษ.ม. การบริ
หารารศึกษา 

วิทยาศาสตร/์ 
3 เม.ย. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 94.00 88.00 90.66 
ด้านที่ 2 100 70 85.00 90.00 85.00 86.66 

5 น.ส.กัณฐริกา   
         ทิพวรรณ 
ครู ร.ร.อนุบาลห้วย
กระเจา 

บธ.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การ
บริหาร       
การศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
17 เม.ย. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 91.00 96.00 87.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 87.50 87.50 87.50 

6 น.ส.หทัยรัตน์  
         บุญชัยยะ 
ครู ร.ร.วัดเขาใหญ ่

ค.บ. การ
ประถมศึกษา 
ศษ.ม. การ
บริหาร- 

การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
1 พ.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 96.00 94.00 94.00 
ด้านที่ 2 100 70 86.00 90.00 88.00 88.00 

7 นางบุษรา  สนสุทธ ิ
ครู ร.ร.วัดท่ากระทุ่ม 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ)/ 
2 พ.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 98.00 93.00 95.00 
ด้านที่ 2 100 70 84.00 86.75 81.25 84.00 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.เพ็ญพักตร์   
         พรามมณี 
  ครู รร.บา้นหนองกร่าง 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร/์ 
29 มี.ค. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 95.00 96.00 96.00 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 86.25 92.50 92.08 

2 น.ส.ฐานิตา   
       อินทรกุล 
ผอ.รร.บ้านพยอมงาม 
 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

 

บริหาร
สถานศึกษา/ 
11 เม.ย. 
2562 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 87.00 92.00 90.66 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 85.50 91.00 88.83 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 7 ราย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก 
สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายปริญญา  
       เหลืองแดง 
ครู ร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  
 
 

วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
วท.ม. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

และสารสนเทศ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

18 เม.ย.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 93.00 92.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 88.00 88.00 

2 น.ส.พุทธวรรณ  
            มงคล 
ครู ร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  

ศษ.บ. 
นาฏศิลป์ไทย 

ศศ.ม. 
ศิลปะการแสดง 

นาฎศิลป์ 
22 เม.ย.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 93.00 92.00 92.66 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 87.00 88.00 88.00 

3 นางภัณฑิรา  
         จงอ่อน 
ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์
อุปถัมภ ์

ค.บ. 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
3 พ.ค.2562 

ด้านที่ 1 100 70 90.00 93.00 80.00 87.66 

ด้านที่ 2 100 70 77.50 93.75 75.00 82.08 

4 นางธนาวรรณ  
   ทรัพย์วโรบล 
ครู ร.ร.เทพมงคลรงัษี 

ค.บ. 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
21 พ.ค.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 89.00 85.00 87.00 87.00 
ด้านที่ 2 100 70 91.25 80.00 88.75 86.66 

5 น.ส.มัทนิน  
         เจริญพร 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
 

ศศ.บ. 
ภาษาญี่ปุ่น 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาญี่ปุ่น 
24 พ.ค.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 96.00 96.00 95.00 95.66 

ด้านที่ 2 100 70 87.50 87.50 87.50 87.50 

6 นางกมลเนตร  
         เกตุแก้ว 
ครู ร.ร.เทพมงคลรงัษี 
 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
24 พ.ค.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 97.00 98.00 95.66 
ด้านที่ 2 100 70 82.50 90.00 90.00 87.50 

7 น.ส.สมฤทัย พาที 
ครู ร.ร.ร่มเกล้า 
กาญจนบรุ ี
 

วท.บ. 
เคมี 

วท.ม. 
เคมีศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
20 มิ.ย.
2562 

ด้านที่ 1 100 70 86.00 83.00 84.00 84.33 

ด้านที่ 2 100 70 81.25 86.25 82.50 83.33 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาได้

นำเสนอแล้วเห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ  จำนวน 18 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ
วิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อดำเนินการต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ ดังนี ้
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมตขิองคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 18 ราย 
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

พร้อมทั ้งผลการประเมินด้านที ่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที ่ 1ให้คณะกรรมการชุดที ่ 2 เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.16  เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือเลื่อนเป็น     
                วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านท่ี 3) ตาม ว 17/2552 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 75  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 5  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 33  ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 5 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 28 ราย  
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จำนวน  4 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

หรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงนิเดือนในอันดับที่
สูงข้ึน 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานข้ันต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  75 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน   23 ราย 
2.2 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จำนวน   29 ราย 
2.3 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2               จำนวน   1 ราย 
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน  22 ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมตัิ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน 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 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ก่อนประถมศึกษา)(กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 2 ราย 
1. นางพรสวรรค์ 

     กาญจนประกอบ 
ครู ร.ร.วัดกร่างทอง-
ราษฎร์บูรณะ 
ค.บ(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
26.00 

45.00            
27.00 

45.00            
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
16พ.ค.2562/ 
19มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 71.00 72.00 72.00 

2. น.ส.วรรณา 
      คำสีเขียว 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะไฟ 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50            
26.00 

47.50            
26.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
7มิ.ย.2562/ 
11มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 2ราย 
3 น.ส.ภาวดี 

           สร้อยกุดเรือ 
ครู ร.ร.บ้านช่องสะเดา 
(การไฟฟา้ฝา่ยผลิตอุปถัมภ)์ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00            
26.00 

55.00            
26.00 

55.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
10มิ.ย.2562/ 
14ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 82.00 

4 นายพิชิต 
   นามูลเพ็ง 
ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
10มิ.ย.2562/ 
19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 





65 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
7 นายวิชาญ   

      ตันมงคลกาญจน์ 
ครู ร.ร.วัดตะคร้ำเอน 
 ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

42.50 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ม.ค. 2562/ 
7 เม.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 70.50 70.50 71.50 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย (ประเมินใหม่)  จำนวน 10 ราย 
8 นางสุนันทา  สืบบุก 

ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.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 

9 นางสุรีย์  แก้วนุช 
ครู ร.ร.บ้านหนองตาคง 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 

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 

10 นางกัณฐิกา  ชื่นใจ 
ครู ร.ร.วัดสาลวนาราม 
(ปัจจุบัน ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองไผ่ล้อม) 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 
 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 82.50 

11 นางสุพรรณี   
     ทรัพย์พนาพรชัย 
ครู ร.ร.วัดเบญพาด 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
25.00 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 78.75 79.75 79.75 

12 นางจันทิมา  โยมด้วง 
ครู ร.ร.วัดคร้อพนัน 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.ค. 2561/ 
19 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

13 นางศิริทิพย์  
    อัครมณีกาญจน์ 
ครู ร.ร.วัดท่าเรือฯ 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 76.00 75.00 76.00 

14 น.ส.ฑนาวัน  คงทน 
ครู ร.ร.วัดดาปานนิมติฯ 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
24.00 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 77.75 79.75 79.75 

15 น.ส.สุภัค  วงษ์จู 
ครู ร.ร.วัดคร้อพนัน 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
22.00 

50.00 
24.00 

50.00 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 72.00 74.00 75.00 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

16 น.ส.ศุภัทรา   
         วิเศษสิงห์ 
ครู ร.ร.วัดทุ่งสมอ 
 วท.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

37.50 
22.00 

37.50 
23.00 

37.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 59.50 60.50 61.50 

17 นางพัชญ์สิตา  แสงใส 
ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
24.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 74.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จำนวน 2 ราย 
18 นางนุชรดี  ไชยมงคล 

ครู ร.ร.บ้านซ่อง 
 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
30.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 ต.ค. 2561/ 
6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 76.00 80.50 76.00 

19 น.ส.กัญญาพัฒน์   
        มามาตร 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 พ.ย. 2561/ 
14 ต.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ประเมินใหม่) จำนวน 3 ราย 
20 นายแมน  พรมพิมาน 

ครู ร.ร.วัดทุง่สมอ 
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
23.00 

50.00 
24.00 

50.00 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 73.00 74.00 75.00 

21 นายสุรชัย  แก้วรุณคำ 
ครู ร.ร.อนุบาลห้วย
กระเจา 
(ปัจจุบัน ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ง
กระบ่ำ) 
 พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศน.ม. การปกครอง 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

22 นางบังอร  แก่นรักษ์ 
ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
23 น.ส.สมฤดี  ยิ้มพลาย 

ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
 ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ม.ค. 2562/ 
12 ธ.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 84.00 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ประเมินใหม่) จำนวน 5 ราย 
24 น.ส.ปณิธิ  ชำนาญดู 

ครู ร.ร.บ้านบ่อหว้า 
 ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
ค.ม. 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 

25 นางกรรณิกา   
     หอมจันทร์ดี 
ครู ร.ร.วัดดอนขมิ้น 
 ค.บ. การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
25.00 

46.25 
29.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 72.25 71.25 72.25 

26 น.ส.จิราภรณ์   
          สุทธินันท์ 
ครู ร.ร.วัดหนองปลิง 
 ค.บ. ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

00.00 
23.00 

00.00 
23.00 

00.00 
22.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 23.00 23.00 22.00 

27 น.ส.ปิยะพร   
          อินเจริญ 
ครู ร.ร.วัดทุง่สมอ 
 ค.บ. ภาษาไทย 
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 

28 นางเยาวมาลย์      
           เกรียงไกร 
ครู ร.ร.วัดเบญพาด 
 ค.บ. การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
24.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 70.25 72.25 72.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ประเมินใหม่) จำนวน 5 ราย 
29 น.ส.จินตนา   

      อินทรักษ์ 
ครู ร.ร.วัดดาปานนิมติฯ 
 ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
25.00 

57.50 
27.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 84.50 82.50 84.50 

30 ว่าที่ ร.ต. ณฐพล   
           ทับพิจายะ 
ครู ร.ร.วัดสนามแย ้
 ค.บ. การประถมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

37.50 
24.00 

37.50 
22.00 

37.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 61.50 59.50 60.50 

31 นางศิริพร  งามขำ 
ครู ร.ร.วัดสระลงเรือ 
 ศษ.บ. สุขศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 84.50 83.50 82.50 

32 น.ส.กมลวัลย์   
           บุญจันทร์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองลาน 
 วท.บ. วิทยาการ-        
             คอมพิวเตอร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
23.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 80.50 80.50 80.50 

33 นายเกรียงไกร   
          ตั้งกิติกุล 
ครู ร.ร.วัดห้วยสะพาน 
 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
23.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 80.50 80.50 80.50 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา   (ปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.แสงเดือน   

            จรบำรุง                 
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่          
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน        
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
25.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 

คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 83.75 

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ   (ปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
2 น.ส.ศิริเพ็ญ  ก้อนเมฆ 

ครู  ร.ร.คุรุสภา 
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50
26.00 

57.50
26.00 

55.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 มิ.ย.2562/ 

24 ต.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์   (ปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
3 นางหัสยา  ระวังรัมย์ 

ครู  ร.ร.บ้านพุองกะ 
 ค.บ.คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00
26.00 

55.00
26.00 

55.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 เม.ย.2562/ 

6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 81.00 

กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์   (ปรับปรุงครั้งท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
4 นางวริศยา   

            ภูติกาญจน์ 
ครู  ร.ร.วัดปรังกาส ี
 วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50
25.00 

57.50
24.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 82.50 81.50 80.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย   (ประเมินใหม่)  จำนวน 1 ราย 
5 น.ส.กมล  สุขกุล 

ครู  ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ 
 ศษ.บ.มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.00
23.00 

40.00
23.00 

40.00 
22.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 63.00 63.00 63.00 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 28 ราย 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.ก่ิงกาญ   

           จงประจันต ์
รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองประดู่ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

35.00 
24.00 

35.00 
24.00 

35.00 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 59.00 59.00 60.00 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) จำนวน 9 ราย 
2 น.ส.ฉัตรวิไล   

         เกิดทอง 
 ครู ร.ร.บ้านหนองปลิง 
ค.บ.คณิตศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
24.00 

45.00 
25.00 

45.00 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 69.00 70.00 70.00 



69 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

3 นายชัยรัตน์   
        สิทธิแพทย์ 
 ครู ร.ร.อนุบาลหนองปรอื 
ค.บ.ดนตรีศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
25.00 

47.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 71.50 72.50 71.50 

4 นางรัชนี  จำปาดี 
 ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.คณิตศาสตร ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

37.50 
24.00 

37.50 
26.00 

37.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 61.50 63.50 62.50 

5 นางกรกนก  อ่อนคำ 
 คร ูร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.คณิตศาสตร ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
25.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 75.00 76.00 76.00 

6 น.ส.ภัคศรัณย์ ชาปู่ 
 ครู ร.ร.บ้านตลุงเหนือ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
25.00 

47.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 72.50 72.50 71.50 

7 นายชีวกานต์  สายนุช 
 ครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่  
ค.บ.คณิตศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

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 

8 น.ส.ปรียาภรณ์  
           ทับทิมศร ี
 ครู ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
ค.บ.คณิตศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
25.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 71.25 72.25 72.25 

10 นางธัญญาพร  
       มานะสุวรรณ์ 
 ครู ร.ร.บ้านวังด้ง 
ค.บ.เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
25.00 

55.00 
25.00 

 

55.00 
24.00 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 80.00 80.00 79.00 

11 น.ส.นภาพร  แซ่จัง 
 ครู ร.ร.บ้านหนองตาก้าย 
วท.บ.วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
24.00 

55.00 
25.00 

55.00 
25.00 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

คะแนนรวม 100 70 69.00 80.00 80.00 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (กรณีปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จำนวน 2 ราย 
12 น.ส.สุภาวดี  

      เหมือนเทียน 
ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 ฯ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
14 มิ.ย. 2562/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

13 น.ส.มนพัทธ์ ทองนวม 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนอง
ฝ้าย 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ธ.ค. 2561/ 
29 เม.ย. 2559 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 81.00 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ) (ประเมินใหม่) จำนวน 7 ราย 
14 น.ส.เพ็ญเดือน   

        สุธาไทยารักษ์ 
 ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

15 นางณัฐตาภรณ์  ศักดี 
 ครู  ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 74.50 71.50 73.50 

16 นายวรภัทร   
       ส่องสว่าง 
 ครู ร.ร.บ้านหลังเขา 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
23.00 

57.50 
24.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 80.50 81.50 80.50 

17 น.ส.สวนัฐ   
        สกุลธนาศร 
 ครู ร.ร.บ้านน้ำคลุง้ 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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 

18 น.ส.ดวงทิพย์   
         แผนสมบูรณ์ 
 ครู ร.ร.บ้านตลงุเหนือ 
ค.บ.การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
26.00 

53.75 
25.00 

53.75 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 79.75 78.75 77.75 

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

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 

19 นายอุเทน แตงอ่อน 
 ครู  ร.ร.บ้านหนองเตียน 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
25.00 

57.50 
25.00 

57.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 82.50 82.50 82.50 

กลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย (ประเมินใหม่) จำนวน 7 ราย 
20 น.ส.สายฝน  

           ตุ้มนิลกาล 
 ครู ร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
24.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 71.50 

21 น.ส.อรพรรณ   
       เคล้าเครือตา 
ครู ร.ร.บ้านหนองมะสัง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
24.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 69.00 

22 นางวรรณสา ปุริสา  
ครู ร.ร.บ้านพบุอน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
24.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 69.00 71.00 

23 นางกฤษณา   
         สิทธิแพทย์ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยหวาย 
ศษ.บ.ปฐมวัยศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
24.00 

45.00 
26.00 

 

45.00 
26.00 

 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 69.00 71.00 71.00 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

24 น.ส.สิริกรานต์   
         แก้วทิมบุตร 
ครู ร.ร.บ้านหนองเตียน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

 

47.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 72.50 

25 น.ส.ศิริฉัตร  ศรีคล้ำ 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
25.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 70.00 71.00 

26 น.ส.กมลทิพย์   
        ฟักแก้ว 
ครู ร.ร.บ้านหนองแกใน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
23.00 

45.00 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 71.00 68.00 71.00 

กลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย (กรณีปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
27 น.ส.นันท์ณิชา  

         อัฐคุณานันท์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 มี.ค. 2562/ 
14 ส.ค. 2560 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กรณีปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
28 นางพรพิมล   

          เหมือนริด 
ครู ร.ร.วัดทุ่งมะสัง ฯ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
27.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 พ.ค. 2562/ 
19 ต.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 79.50 78.50 78.50 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 4 ราย 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

 สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 1 รายจำนวน 1 ราย 
1. นายวชิระ ประกอบ 

รองผอ.ร.ร. ท่ามะกา
วิทยาคม 
วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51.00 
26.00 

51.00 
26.00 

51.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 พ.ย.61/ 
22 ธ.ค.61 คะแนนรวม 100 70 77.00 77.00 77.00 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) (ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
2 น.ส.เมตตา  

        กัลยามงคล 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ค.อ.บ. ทคโนโลยีการเกษตร 
การผลิตพืช 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 มิ.ย.61/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

3 น.ส.จำปี เอกฉันท์ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบรุ ี
ทษ.บ. พืชศาสตร์ (พืชไร่) 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.ค.61/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 นายชัยธวัช  

       หงษ์สุคารว์ 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
14 มี.ค.62/ 
16 มิ.ย.61 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 75 ราย ดังนี้ 

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 5 ราย 

1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 33 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 8 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 17 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑก์ารประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน 8 ราย 

1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 2 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 2                                                         จำนวน 1 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑก์ารประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน 2 ราย 

1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 28 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 4 ราย 
2) ปรับปรงุ ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 12 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑก์ารประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน 12 ราย 

1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 4 ราย 
1) ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 4 ราย 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 23 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 30 ราย  ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 29 ราย ปรับปรุงครั้งที่ 2 ภายใน 3 
เดือน จำนวน 1 ราย 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 22 ราย  
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
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เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน 75 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
23 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  23 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมนิด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพรอ้มข้อสงัเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ ดังนี ้
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 75 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  23  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 23 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม้ีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมนิด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพรอ้มข้อสงัเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.17 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 2 (ประเมินด้านท่ี 3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและ   
                                       บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
คำขอ 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการชุดที ่ 2 (ประเมินด้านที ่ 3)         
ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมนิที่ผ่านการประเมนิด้านที่ 1 
และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) จำนวน 1 สาขาวิชา/กลุ่ม
สาระ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

(จากคณะกรรมการชุดที ่ 1) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื ่อนเป็น     
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้ดำเนินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ซึ ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการ
ประเมิน ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาที่จะ
ตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เพื่อประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจำนวนผู้รับคำขอรับการประเมิน  (เอกสารลับแจกในท่ีประชุม)   ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
และจำนวนคำขอรับการประเมิน ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ท่ี สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 
จำนวนผู้ยื่นคำขอ 

(ราย) 
จำนวนกรรมการ/

คณะ 
1 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 6/1 

รวมท้ังสิ้น 1   
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอ

แล้ว  เห็นว่า 
๑. ผู ้ที ่ได้ร ับการเสนอชื ่อ เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการชุดที ่ 2 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งมีความรู้ 

ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดในแต่
ละสาขา/กลุ่มวิชา 

๒. จำนวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละคณะ
เป็นไปตามจำนวนคำขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 3  สาขาวิชา/กลุ่มสาระตามที่เสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพื้นที่ แทนประธานกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป 

๓. อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ

ตามที่เสนอ 
๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 

2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแจ้ง

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด               
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.18  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู ้ดำรงตำแหน่งครูที ่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จำนวน 1 ราย    
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนด

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือการ

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามที่ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ            
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.

กำหนด 
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2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน 
- ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 
- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
- ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1 ราย 
ท่ี ช่ือ - สกุล /ผู้ขอ 

วุฒิการศึกษา 
ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับ

เงินเดือน สถานศึกษา/โรงเรียน 
อำเภอ/
จังหวัด สังกัด 

วิทยฐานะ 
ท่ีขอรับการ

ประเมิน 

เสนอขอรับการ
ประเมิน 

1. น.ส.วรรณญากร   
ฤทธิ์เดช 

คร ู ครูชำนาญการ 34,460 เทพศิรริินทร์ลาดหญ้า 
 กาญจนบุร ี

เมือง 
กาญจนบุรี 

สพม.8 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

29 เม.ย.2562 

 
คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               

ประเมินเพื ่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 1 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 9 หน้า 116) 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื ่อให้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิให้มีวิทยฐานะครชูำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่



78 
 

เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วนสมบรูณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแจง้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วนสมบรูณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแจง้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.17 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 2 (ประเมินด้านท่ี 3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและ   
                                       บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
คำขอ 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการชุดที ่ 2 (ประเมินด้านที ่ 3)         
ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมนิที่ผ่านการประเมนิด้านที่ 1 
และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) จำนวน 1 สาขาวิชา/กลุ่ม
สาระ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

(จากคณะกรรมการชุดที ่ 1) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื ่อนเป็น     
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้ดำเนินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ซึ ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการ
ประเมิน ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาที่จะ
ตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เพื่อประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
สดัส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจำนวนผู้รับคำขอรับการประเมิน  (เอกสารลับแจกในท่ีประชุม)   ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
และจำนวนคำขอรับการประเมิน ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ท่ี สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 
จำนวนผู้ยื่นคำขอ 

(ราย) 
จำนวนกรรมการ/

คณะ 
1 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 6/1 

รวมท้ังสิ้น 1   
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอ

แล้ว  เห็นว่า 
๑. ผู ้ที ่ได้ร ับการเสนอชื ่อ เพื ่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการชุดที ่ 2 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งมีความรู้ 

ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดในแต่
ละสาขา/กลุ่มวิชา 

๒. จำนวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละคณะ
เป็นไปตามจำนวนคำขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 3  สาขาวิชา/กลุ่มสาระตามที่เสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพื้นที่ แทนประธานกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป 

๓. อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระ

ตามที่เสนอ 
๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 

2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแจ้ง

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด               
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
 
 
 

 

 
 
 



76 
 

6.18  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู ้ดำรงตำแหน่งครูที ่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จำนวน 1 ราย    
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   หลักเกณฑ์และ

วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนด

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือการ

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามที่ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ            
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.

กำหนด 
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2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน 
- ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 
- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
- ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1 ราย 
ท่ี ช่ือ - สกุล /ผู้ขอ 

วุฒิการศึกษา 
ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับ

เงินเดือน สถานศึกษา/โรงเรียน 
อำเภอ/
จังหวัด สังกัด 

วิทยฐานะ 
ท่ีขอรับการ

ประเมิน 

เสนอขอรับการ
ประเมิน 

1. น.ส.วรรณญากร   
ฤทธิ์เดช 

คร ู ครูชำนาญการ 34,460 เทพศิรริินทร์ลาดหญ้า 
 กาญจนบุร ี

เมือง 
กาญจนบุรี 

สพม.8 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

29 เม.ย.2562 

 
คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               

ประเมินเพื ่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 1 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 9 หน้า 116) 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื ่อให้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิให้มีวิทยฐานะครชูำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
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เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วนสมบรูณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแจง้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี      
อกศจ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วนสมบรูณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแจง้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.19  เรื ่อง  การดำเนินการสรรหาอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ขอความเห็นชอบรายช่ือบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 องค์คณะ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๒. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
๓. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

 

กฎหมาย ระเบยีบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ข้อ ๙ (๔) ของคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑๘-๑๙) 
๒. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๑๐๖๐/

๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข 
๒) 

๓. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๘๕๘/๒ค๖๐ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้านการพัฒนาการศึกษา  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๓) 

๔.คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ๔) 

๕. ข้อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  (เอกสารหมายเลข ๕) 

๖.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๖)          

๗.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๗)       
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                   ๑.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ ง การโยย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อกศจ.ด้านบุคคล) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามองค์ประกอบ (๑) (๒) และ(๔)  ของคำสั่ง คสช. ที่ 
๑๙/๒๕๖๐ เรือ่งการปฏิรปูการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ “ข้อ ๙ 
                    ๒.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จะต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ ตามองค์ประกอบ (๑) และ  (๒) ของคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ “ข้อ ๙   
                    ๓.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จะต้องพ้น     จาก
ตำแหน่งตามวาระ ตามองค์ประกอบ (๑) และ (๒) ของคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ “ข้อ ๙      
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
              ๑.การเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นอกศจ.กาญจนบุรี 
                 ๑.๑ การสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เกี่ ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ้ง การโยย้าย          
การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อกศจ.ด้านบุคคล) ให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ “ข้อ ๙ ให้ กศจ.เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนด ดังนี ้
                      (๑)  กรรมการใน กศจ.  จำนวน ๑ คน เป็นประธานอนุกรรมการ 

(๒) กรรมการในกศจ. จำนวน ๒ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด  จำนวน ๒ 

คน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการในกศจ. จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จำเป็น กศจ.อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกิน ๒ คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
                   ๑.๒ การสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ข้อ ๘ (๙) ให้ กศจ. แต่งตั้งอนุกรรมการหรอื
คณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยนำองค์ประกอบของ อกศจ. มา
บังคับใชโดยอนุโลม             
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

               ๑. รายช่ือผู้ถูกเสนอช่ือให้เป็นอนุกรรมการในอกศจ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยย้าย 
การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อกศจ.ด้านบุคคล) ตามองค์ประกอบ (๑) จำนวน ๑ คน  (๒) จำนวน ๒ คน  และ ข้อ (๔) จำนวน       
๓ คน ดังนี้                
                   (๑)  นายโอภาส เจริญเช้ือ            ประธานอกศจ.(กรรมการในกศจ.) 
                   (๒)  นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ อนุกรรมการ (กรรมการในกศจ.) 
                         นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์ อนุกรรมการ (กรรมการในกศจ.) 
                   (3)  นายประยูร สุธาบูรณ์           อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
                          นายนันทพล    พงษ์สรอย อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
                          นางศิริพร     ภู่ขวัญเมือง      อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
               ๒.รายชื่ออนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทาง
วินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกศจ.
ด้านบุคคล)  ชุดเดิม 
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๑ (๑) นายอุดม เหลืองสด ประธานอกศจ.(กรรมกการในกศจ.) 
๒ (๒) นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
๓ (๒) ว่าง(ลาออกไปลงสมัครส.ส.)  อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
๔(๓)  นายอาดุลย์  พรมแสง อนุกรรมการ(ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา) 
๕(๓)  นายสรศักดิ์  ไสยะหุต อนุกรรมการ(ผอ.สถานศึกษา) 
๖(๔) ว่าง(ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่) อนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๗(๔) นายนันทพล    พงษ์สรอย อนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๘(๔) ว่าง(ลาออกไปสมัครส.ส.) อนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๙(๕) นายอนันต์  กัลปะ อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐ นายโอภาส ต้นทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ขอมติที่ประชุม กศจ.โปรดพิจารณาเห็นชอบรายช่ือคณะอนุกรรมการในอกศจ.ด้านบุคคล หรือจะเห็นเปน็
ประการใด 
                

 ๒.ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการกศจ.กาญจนบุรี 
ดำเนินการ ดังน้ี 
                    ๒.๑ เสนอรายชื ่อคณะอนุกรรมการในอกศจ.(ด้านบริหารงานบุ คคล)ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการต่อไป   
                    ๒.๒ แจ้งคำสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในอกศจ.(ด้านบริหารงานบุคคล) ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบต่อไปขอมติ
ที่ประชุม กศจ.โปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๒.๑ – ๒.๒  

๓. ขอกศจ. โปรดร่วมกันเสนอชื ่อเพื ่อสรรหาบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านการพัฒนาการศึกษา ที่ต้องพ้นวาระตามองค์ประกอบข้อ (๑) 
และ (๒) ดังนี ้
               คณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
                (๑)......................................................................ประธานอกศจ.(กรรมกการในกศจ.) 
                 (๒)  จำนวน ๒ คน 

                      .......................................................................อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
                      .......................................................................อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
               คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา 

                 (๑)......................................................................ประธานอกศจ.(กรรมกการในกศจ.)  

                  (๒)  จำนวน ๒ คน 

                      .......................................................................อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
                      .......................................................................อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ. 
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อกศจ. ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ชุดเดิม)  

๑ (๑) นายภูวเดช      อินทรพรหม ประธานอกศจ.(กรรมการในกศจ.) 
๒(๒) นางอรณิช      วรรณนุช อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
๓(๒) นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
๔(๓) บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อนุกรรมการ(ผอ.สถานศึกษา) 
๕(๓) นายประทีป     หวานชิต   

(เกษียณอายุ ๓๐ ก.ย.๖๒) 
อนุกรรมการ(ผอ.สถานศึกษา) 

๖(๔) ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์    อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗(๔) นายสุวรรณ       เรือนอินทร์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘(๔) นายสรรเพชรญ ศลิษฎ์อรรถกร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙(๕) นายอนันต์        กัลปะ                                            อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐ นายชาลี          สำรองทรัพย์                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

อกศจ.ด้านการพัฒนาการศึกษา (ชุดเดิม)  

๑ (๑) นายณรงค์เดช   รัตนานนท์เสถียร (คนเดิม)                     ประธานอกศจ.(กรรมการในกศจ.) 
๒(๒) นายศิวโรฒ      จิตนิยม  (คนเดิม)                                 อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
๓(๒) นายวิเชียร      เจนตระกูลโรจน์ อนุกรรมการ(กรรมการในกศจ.) 
๔(๓) นายณรินทร์    ชำนาญดู  (ไปเป็นกศจ.)                           อนุกรรมการ(ผอ.สถานศึกษา) 
๕(๓) นายทวี         ชูศร ี อนุกรรมการ(ผอ.สถานศึกษา) 
๖(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช           อนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๗(๔) นางสาวฐิติมา     กลัน่บุศย์                               อนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๘(๔) นายวรวุธ          พงษ์วิทยภานุ                              อนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๙(๕) นายอนันต์         กัลปะ                                      อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐ นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑ นางวันทนีย์      ขาวผ่อง                                   ผู้ช่วยเลขานุการ  
             ขอมติที่ประชุม กศจ.โปรดพิจารณาเสนอช่ือและโปรดเหน็ชอบรายช่ือตามที่เสนอเพื่อให้กศจ.แต่งตั้งรายช่ือ
ตามที่เสนอเป็นคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ด้าน
การพัฒนาการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 

มติ กศจ.   

ไม่เห ็นชอบให้ กศจ.ชุดนี ้  เป ็นผ ู ้พิจารณาระเบียบวาระนี ้  สมควรให้ กศจ.กาญจนบุรี ชุดใหม่              
เป็นผู้พิจารณา 

ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.20 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม(ลับ)  เข้าร่วมประชุม โดยไม่
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม  

 

6.20  เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2  (ลับ) 
6.21  เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 3  (ลับ) 
6.22  เรื่องร้องทุกข์   สพป.กาญจนบุรี เขต 3  (ลับ) 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไม่มี     - 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 
 

 
  (ลงช่ือ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

                   (ลงช่ือ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 
 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


































































