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                      ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ครั้งท่ี 1/2563 

วันพุธท่ี  29  มกราคม  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชมุ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุี) 
2. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี                                            

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (นายบุญสง่  ล้อประกานตส์ิทธ์ิ)                                                                
5. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(นางอรณิช  วรรณนุช) 
6. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

 (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร)์                                                                   
7. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
8. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
9. นายโอภาส  เจรญิเช้ือ                                                                         
10. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์                                                                   
11. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
12. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
       (นายอนันต์  กัลปะ)  
13. นายโอภาส ต้นทอง            รองศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี   
14. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล                           
 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

(นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
2. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

 (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 (นายอาดลุย์  พรมแสง)                                                                          
4. นางพรทพิย์  สันทัด         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

 

 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
2. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
3. นางสาวมารสิา กฤชก้านเหลือง  (รก.) ผู้อำนวยการกลุม่บรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางชติกานต์ สามชูศรี             (รก.) ผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม. เขต 8 
5.  นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบรุ ี
6. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
8.  นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ศธจ.กาญจนบุรี 
9.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ศธจ.กาญจนบรุี 
10.  นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี

 

เริ่มประชมุเวลา  09.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู ้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญนบุรี (นายสมยศ  ศิลปีโยดม) ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลกลุ่มภารกิจดา้น
สังคม ดังนี้ 

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
2. กระทรวงวัฒนธรรม 
3. กระทรวงสาธารณสุข 
4. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
5. สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
6. กระทรวงศึกษาธิการ 
7. กระทรวงแรงงาน 
8. หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และหน่วยงายรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนอิสระ 

 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม  2562  

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั ้งที่ 12/2562 เมื ่อวันที ่ 19  
ธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมือ่วันที่ 19 ธันวาคม  2562 
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

3.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

                  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22  
ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการในคณะอนกุรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
ดังนี ้               

1. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ประธานอนุกรรมการ 

2. นายภูวเดช อินทรพรหม อนุกรรมการ 

3. นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์      อนุกรรมการ 

4. บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อนุกรรมการ 

5. นางวิชญาณี บุญทวี อนุกรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์ อนุกรรมการ                                                                                              

7. นายสุวรรณ เรือนอินทร์ อนุกรรมการ 

8. นายปัญญา วุฒิประจักษ์ อนุกรรมการ 

9. นายอนันต์ กัลปะ อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นายชาลี  สำรองทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง ผู้ช่วยเลขานุการ 

                  บัดน้ี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี  ได้ลงนามคำสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
บรหิารราชการเชิงยทุธศาสตรจ์ังหวัดกาญจนบรุี เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 4726/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หน้า 
120-121 ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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3.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนกุรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี
 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562   เมื่อวันที่ 22  
ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการในคณะอนกุรรมการเกี่ยวกบั
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศจ.) ดังนี้ 

1. นางอรณิช วรรณนุช ประธานอนุกรรมการ 
2. นายชนะ อปราชิตา อนุกรรมการ 
3. นายบุญชู วิวัฒนาทร อนุกรรมการ 
4. นายณรินทร์ ชำนาญดู อนุกรรมการ 
5. นายทวี ชูศรี อนุกรรมการ 
6. นายศุภชัย มากสมบูรณ์  อนุกรรมการ 
7. นายประทีป หวานชิต อนุกรรมการ 
8.  นายสานนท์ ทรัพย์เพิ่ม อนุกรรมการ 
9.  นายอนันต์ กัลปะ อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง ผู้ช่วยเลขานุการ                     

 

บัดนี้ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ที่ 4727/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562    (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 หน้า 122-
124 ) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                          
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

 

4.1  เรื่อง    รับทราบการดำเนินการตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 19 
ธันวาคม 2562    

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 
12/2562 เมือ่วันที ่19 ธันวาคม 2562  ที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 

 
ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง การดำเนนิงาน 

6.2 เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสาย
งานการสอนเพื ่อบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้ จำนวน 65 
อัตรา ดังนี ้
1. สพป.กาญจนบรุี เขต 1 จำนวน 18 อัตรา 
2. สพป.กาญจนบรุี เขต 2 จำนวน 20 อัตรา 
3. สพป.กาญจนบรุี เขต 3 จำนวน 5 อัตรา 
4. สพป.กาญจนบรุี เขต 4 จำนวน 18 อัตรา 
5. สพม. เขต 8              จำนวน 4 อัตรา 
(ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี ที่ 
806/2562 สัง่ ณ วันที ่26 ธันวาคม 2562) 
 

6.3 เรื ่อง  ขอนำตำแหน่งว่างเพื ่อใช้ใน
การขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขัน
ได ้ในบ ัญชีหน ึ ่ง  มาข ึ ้นบ ัญชีเป็น        
ผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.
กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
ร ับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บ ุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2) 
 

ดำเนินการขอใช้บญัชีไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และส่วนราชการอื่นเรียบร้อยแล้ว 

6.5 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการใช้
อ ัตราว ่ างท ี ่ ผ ่ านการอน ุม ัต ิ ให้
ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ไ ด ้  ต ำ แ ห น ่ ง ค ร ู ผ ู ้ ช ่ ว ย  จ าก 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น 
เป็นใช้นับย้าย ปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

อนุมัติให้นำตำแหนง่ว่างดังกล่าวขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น 
ตามมติเดิม และอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงความต้องการกลุม่
วิชาเอกได้ตามที่สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เสนอ และไม่อนมุัติให้นำตำแหนง่ว่างดังกล่าวมา
ใช้ในการพิจารณารับย้าย 
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ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง การดำเนนิงาน 

6.6  เรื่อง  รับโอนข้าราชการท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตัง้เปน็
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศ ึ กษา ต ำแห น ่ ง บ ุ คล ากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 

ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   1) คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
790/2562 สัง่ ณ วันที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราย 
นางสาวสุลี สุกใส ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักงาน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
   2) คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
791/2562 สัง่ ณ วันที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราย 
นางสาววันวิสาข์ พรมเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
ชำนาญการ ข ้าราชการพลเร ือนสาม ัญ สำน ักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม  

6.7 เร ื ่อง  ร ับย ้ายข ้าราชการครูและ
บ ุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 

ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   * คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหว ัดกาญจนบ ุรี          
ที่ 772/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ราย นางสาวยุรี เตชะดี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
กลุ ่มส ่งเสร ิมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

6.8 เรื่อง  การประกาศรบัเปลี่ยน 
ตำแหน่งรบัย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญ เพื่อ 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ดำเนินการประกาศเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   * ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 
เรื ่อง รับเปลี ่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือน
สาม ัญ ไปแต่ งต ั ้ ง ให ้ดำรงตำแหน่งบ ุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 
3 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 
 

6.9 เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   * คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
769/2562 ส ั ่ ง  ณ ว ันท ี ่  19 ธ ันวาคม 2562                     
ราย นางสาววิจ ิตรา ร ักอาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งครู 
โรงเรียนวิสุทธรังษี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
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ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง การดำเนนิงาน 

6.10 เรือ่ง  การรบัโอนพนกังานส่วน
ท้องถ่ินและข้าราชการอื่น ซึง่เป็นผู้
สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตัง้ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

อยู่ระหว่างรอหนังสือจากต้นสงักัดยินยอมให้โอน และ
ตรวจสอบข้อมลู เพื่อดำเนินการออกคำสั่งรบัโอนต่อไป 

6.12 เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีพิเศษ) 

ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
* คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 

771/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราย 
นายลือนาม คิดอยู่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้าน
ป่าไม้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้าน
เขานางสางหัว ส ังก ัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

6.16 เรื ่อง การประเมินการเตรียมความ
พร ้อมและพัฒนาอย ่างเข ้มและ
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรง ตำแหน่งครู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

ดำเนินการออกคำสัง่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
สพป.กาญจนบุร ีเขต 2-4 และ สพม. เขต 8 จำนวน 27 
ราย ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบรุีเขต 2  จำนวน 7 ราย  
2. สพป.กาญจนบรุีเขต 3  จำนวน 5 ราย  
3.  สพป.กาญจนบุรเีขต 4  จำนวน 11 ราย 
4. สพม. เขต 8               จำนวน 4 ราย 
(คำสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 770/2562 สัง่ ณ วันที่ 19 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
 

6.17  เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
(ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้าน
ที่ 3) ตาม ว 17/2552 
 

ดำเนินการออกคำสัง่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1-4 และ สพม. เขต 8 จำนวน 
30 ราย (คำสั่ง ศธจ.กาญจนบรุี ที่ 792/2562 สัง่ ณ 
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

6.18 เ ร ื ่ อ ง  การประ เม ิ นและแต ่ งตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพื ่อให้มีวิทยฐานะชำนาญ
การ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 
2 และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

ดำเนินการออกคำสัง่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบรุี เขต 3 จำนวน 6 ราย              

(คำสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 801/2562               
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562) 

2. สพป.กาญจนบรุี เขต 4 จำนวน 4 ราย (คำสั่ง 
ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 793/2562 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2562) 
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ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง การดำเนนิงาน 

6.20 เร ื ่อง  การประเม ินและแต ่ งตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ ื ่อเล ื ่อนเป ็นว ิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน
ด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

 

ดำเนินการออกคำสัง่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบรุี เขต 1 จำนวน 5 ราย       

(คำสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 799/2562 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2562) 

2. สพป.กาญจนบรุี เขต 3 จำนวน 4 ราย            
(คำสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 802/2562 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2562) 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 6 ราย  (คำสั ่ง ศธจ.
กาญจนบุร ี ท ี ่  795/2562 ลงวันที ่ 23 ธันวาคม 
2562) 

6.21   เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน
วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ             
(ว 21/2560) 

ดำเนินการออกคำสัง่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. สพป.กาญจนบรุี เขต 1 จำนวน 1 ราย และ

สพป.กาญจนบรุี  เขต 3 จำนวน 1 ราย              
(คำสั่ง ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 785/2562              
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.2  เรื่อง    รับทราบการดำเนินงานวันครู คร้ังท่ี ๖4 พ.ศ. ๒๕๖3 “โลกก้าวไกล ครูไทยกา้วทัน 
สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562  รับทราบการดำเนินการจัดงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรีนั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานวันครู  
จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. ความเป็นมาของการจัดงานวันครู 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม ื ่อวันที ่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที ่ ๑๖ มกราคม ซึ ่งเป ็นวันประกาศ

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้เด็กและ
ครูหยุดในวันดังกล่าวได้ คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ จึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐ เป็นต้นมา และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ ให้มีคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภาตามพระราชบัญญัติน้ีได้จัดงานวันครูต่อเนื่องมา 

และในปี พ.ศ. ๒๕๖3 นับเป็นการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖4 คุรุสภา โดยคณะอนกุรรมการจัดงานวันครู ครัง้ที่ ๖4 
พ.ศ. ๒๕๖3 มปีลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖2   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
๒๕๖2 ได้กำหนดจัดงานวันครู ครัง้ที่ ๖4 พ.ศ. ๒๕๖3 ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู คือ“โลกกา้วไกล ครไูทย
ก้าวทัน สรา้งสรรค์คณุภาพเดก็ไทย” และกำหนดแนวทางการจัดงานวันครสู่วนภูมิภาค ครัง้ที ่ ๖4 พ.ศ. ๒๕๖3  ดังนี ้

๒. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
1.2 เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
1.3 เพ ื ่อส ่งเสร ิมยกย ่องเช ิดช ู เก ียรต ิผ ู ้ประกอบวิชาช ีพทางการศึกษาท ี ่ประกอบคุณงามความดี                                      

หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป ็นที ่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ ่นหลังได้ย ึดถือ                 
ปฏิบัติตาม 
 3.  ผลการดำเนินการจัดงานวันครู 

3.๑  การจัดงานวันครู  ได้ดำเนินการจัด  ดังนี้ 
  3.1.1 งานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี 
   สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
   ประธานในพิธี คือ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
   หน่วยจัด คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  3.1.2 สังกัดอาชีวศึกษากาญจนบุรี  
   สถานที่จัดงาน คือ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
   ประธานในพิธี คือ นายสมยศ ศีลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
  3.1.3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) 
   สถานที่จัดงาน คือ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
   ประธานในพิธี คือ นายธนะวันธ์ิ  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1     
   สถานที่จัดงาน คือ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
   ประธานในพิธี คือ นายวิทยาเกียรติ เง ินดี ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
   สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ (เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   ประธานในพิธี คือ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   
   สถานที่จัดงาน คือ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 
   ประธานในพิธี คือ นายสรรเสริญ กำทอง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอไทรโยค 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
   สถานที่จัดงาน คือ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี 
   ประธานในพิธี คือ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 
 3.๒  กำหนดการจัดงานวันครู  

กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖4 พ.ศ. ๒๕๖3 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”       
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 3.๓  กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
  3.๓.๑ กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ได้แก่ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ และพิธีบูชา
บูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ์
  3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
   - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบ
ของการเสวนา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง 11 กาญจนบุรี ดำเนินการเสวนาวิชาการ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เนื่องในงาน
วันครู ครั้งที่ ๖4 พ.ศ.๒๕๖3 ในรายการคุยหลังข่าวเช้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีคุณมัทณียา มากสมบูรณ์ 
เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย ช่อง 11 กาญจนบุรี ได้จัดทำวีดิทัศน์การสัมภาษณ์
ครูรางวัลระดับชาติ ทั้ง 3 ท่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะนำไปเปิดในงานวันครู ครั้งที่ 64 
พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖3 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดย
มีผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าร่วมเสวนา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
   1) ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี “ประจำปีพุทธศักราช 2561” สาขา บริหารการศึกษา, รางวัล “นักบริหารดีเด่นแหง่ปี” 
พุทธศักราช 2561 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2018) สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
   2) นายอดิศักดิ์ บุญมา ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 
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   3) นางสาวประภาพร เพ็ชรวุฒิ ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” อำเภอสังขละบุรี รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 11)  
จากโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า 
 

   - จัดนิทรรศการผลงานระดับชาติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 7 บูธ ดังนี้ 
 1) นิทรรศการของนายอดิศักดิ์ บุญมา ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 

1 รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 
2) นิทรรศการของ นางยุวดี  วงษ์น้อย  ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ 

กาญจนบุรี สพม.8  รางวัลรางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 
3)  นิทรรศการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.8 
4)  นิทรรศการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม.8 
5)  นิทรรศการหนึ่งโรงเรยีน หนึ่งนวัตกรรม ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบรุี 
6)  นิทรรศการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของ โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง  

   - จัดทำสื่อในรูปแบบ Backdrop ต่าง ๆ เกี่ยวกับวันครูเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันครู 
จำนวน 3 บูธ ได้แก่ 

1) บูธถ่ายภาพของโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง  สพม.8 
2) บูธถ่ายภาพของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  สพม.8 
3) บูธถ่ายภาพของวีเทคคอมพิวเตอร์ กาญจนบุรี 

   - สมาคมครู ผู้บริหารแต่ละอำเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี เช่น กีฬา สันทนาการ 
นันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ 
  3.3.3 พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 114 ราย 
 

 3.4  จำนวนผู้เข้าร่วมงานวันครู จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 1,276 คน  ประกอบด้วย 
ที่ รายละเอียด/ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวน (คน) 

1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 4 
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 3 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 10 
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 8 
5 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 16 
6 โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 25 
7 โรงเรียนภาษาบ้านปุญญ์ปัญญา 2 
8 โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม 5 
9 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา (แผนกประถม) 25 

10 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา (แผนกอนุบาล) 15 
11 โรงเรียนฐิติวิทยา 25 
12 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 36 
13 โรงเรียนถาวรวิทยา 70 
14 โรงเรียนทิพย์พิทยา 12 
15 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 24 
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ที่ รายละเอียด/ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวน (คน) 
16 โรงเรียนราษฎร์บำรุงอักษร 17 
17 โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี 7 
18 โรงเรียนวินัยนุกูล 5 
19 โรงเรียนวีรศิลป์ 90 
20 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 7 
21 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 10 
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา 1 
23 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 7 
24 โรงเรียนอนุชนศึกษา 4 
25 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 26 
26 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ 13 
27 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 25 
28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 63 
29 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 23 
30 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 76 
31 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 89 
32 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 9 
33 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 4 
34 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1 
35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 10 
36 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 10 
37 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 9 
38 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 15 
39 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 12 
40 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 4 
41 สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกาญจนบุรี 4 
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 2 
43 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 1 
44 สำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี 10 
45 กศน.อำเภอท่าม่วง 18 
46 กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย 11 
47 กศน. 25 
48 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี 29 
49 ตชด. 20 
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 64 
51 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 12 
52 ตชด.บ้านต้นมะม่วง 8 
53 นักเรียนดนตรีไทย รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 16 
54 นักเรียน รร.ทองผาภูมิวิทยา 9 
55 นักเรียน รร.หนองขาวโกวิทพิยาคม 8 
56 ผู้รับรางวัล 111 
57 แขกผู้มีเกียรติ (VIP) 28 
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ที่ รายละเอียด/ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวน (คน) 
58 บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 47 
59 อ่ืนๆ (ไม่ได้ระบุสังกัด) 36 
รวมจำนวน 1,276 

 
๓.๕  การดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานวันครู                 

         ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  
                ๓.๕.๑ การแจ้งเป็นหนังสือราชการเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีรับทราบ 
                ๓.๕.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น Line, face book  

 ๓.๖  งบประมาณท่ีใช้ในการจัดงานวันครู  จำนวน   110,060 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกสิบบาทถ้วน)  
  ๓.๖.๑  แหล่งท่ีมา                              
  - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   จำนวน ๗๘,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (โดยผ่านอนุมัติจากศึกษาธิการภาค 3) จำนวน 22 ,060 
บาท (สองหมื่นหกสิบบาทถ้วน) 
  - สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน
 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
        - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  ๓.๖.๒  การใช้จ่ายเงิน    
  ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
4.1 งบประมาณที่จัดสรรมาให้มีจำนวนน้อยไม่เหมาะสมกับกิจกรรม และจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน

มาก 
4.2 สถานที่ควรเป็นสถานที่ที่ใหญ่เหมาะกับจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดมาก 

หากใช้สถานที่มีขนาดใหญ่มากกว่าน้ี จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาด้วย 
4.3 ผู้เข้าร่วมงานวันครู ไม่อยู่ร่วมจนครบทุกกิจกรรม 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าข้ึน 

ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และจำนวนคน 
5.2 ในปีต่อไป ควรประสานขอความสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครผูู้ช่วย  ครั้งท่ี 7 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที ่ 12/2562 เมื ่อวันที ่ 19  
ธันวาคม 2562 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 66 อัตรา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,2,3,4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวมา
รายงานตัวและเลือกโรงเรยีน จำนวน 65 ราย มีผู้สละสิทธ์ิ จำนวน 1 ราย ได้รับการบรรจแุละแต่งตั้ง จำนวน 65 ราย 
ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 806/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม  2562 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ลำดับท่ี วิชาเอก บรรจุท่ีโรงเรียน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 18 ราย  

1 นายภานุพัฒน์ ทิพารัตน์ 45 สังคมศึกษา บ้านวังปลาหมู 
2 นายวิศรุต บุญเลิศ 73 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านทับศิลา 
3 นางสาวศิริกาญจน์ หลากสุขถม 64 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

 ตชด.บ้านประตูด่าน 
4 นางสาวสุกญัญา กองแก้ว 62 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านทุ่งศาลา 
5 นางสาวณภัสสร มงคลกาญจนคุณ 63 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วัดพุน้อย 
6 นางสาวกานตญา คุณพันธ์ 14 เทคโนโลยีฯทาง

การศึกษา 

 ตชด.บ้านประตูด่าน 
7 นางสาวสจุิตรา แสงทอง 37 คอมพิวเตอร ์ วัดชุกพี้ 
8 นางสาวนงนภัส สุขเกษม 38 คอมพิวเตอร ์ บ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) 
9 นางสาวนันทพร คลังจันทร ์ 44 คอมพิวเตอร ์ วัดขุนไทยธาราราม 

10 นางสาวสุพรรณี ใจตรง 45 คอมพิวเตอร ์ วัดศรีสุวรรณาราม 
11 นางสาวจริาพร พลูผกา 46 คอมพิวเตอร ์ วัดหนองบัว 
12 ว่าที่ ร.ต.เอกวิทย์ ชัยลงักา 49 คอมพิวเตอร ์ บ้านหนองกวาง 
13 นางสาววิภาดา มาคงกุล 70 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านท่ามะนาว 
14 นางสาวเบญจพร เช้ือสิงห ์ 8 เทคโนโลยีฯ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 
15 นางสาวปารมี นิ่มนวล 51 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วัดจรเข้เผือก 
16 นางสาวจรรญา กัลยา 69 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านตะเคียนงาม 
17 นายวัชรินทร์ วิชนะโพธ์ิ 40 พลศึกษา บ้านหนองหญ้าปล้อง 
18 นางสาวภาคินี พึ่งพระเดช 39 พลศึกษา บ้านหินแด้น 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 20 ราย  
19 นายธนิสร นิลลักษณ์ 46 พลศึกษา บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 
20 นายตรัย บุญรกัษา 47 พลศึกษา บ้านบึงวิทยา 
21 นายณัทกฤช ศิริวารี 44 พลศึกษา วัดกระต่ายเต้น 
22 นางสาวสุภาพร ทองคำ 47 คอมพิวเตอร ์ วัดห้วยตะเคียน 
23 นางสาวอุษา ดวงใจดี 47 สังคมศึกษา บ้านทุ่งประทุน 
24 นางสาวพรพิรุณ เพชรัตน์ 53 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วัดดอนชะเอม 
25 นางสาววรัญญา วงษ์เสมา 50 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

ประชาวิทยาคาร 
26 นางสาวพัชรินทร์ อาจจินดา 58 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านห้วยยาง 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ลำดับท่ี วิชาเอก บรรจุท่ีโรงเรียน 
27 นายนพฤทธ์ิ ดุสรักษ์  43 คอมพิวเตอร ์ บ้านดอนเตาอิฐ 
28 นางสาวภานุมาศ นะดี 68 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านซ่อง 
29 นางสาววริยาพร ศรทีองทรัพย ์ 48 สังคมศึกษา บ้านทุ่งมังกะหร่า 
30 นางสาวจินตนา ดอนสระ 57 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วัดสระลงเรือ 
31 นางสาววาสิตา แน่นอน 50 พลศึกษา บ้านหนองตายอด 
32 นางสาวเบญจพร กี่กระโทก 13 ฟิสิกส ์ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
33 นางสาววิกานดา ฤทธิยา 48 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วัดพระแท่นดงรัง 
34 
35 
36 
37 
38 

นางสาวดวงรักษ์ โชติช่วง 66 วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

บ้านหนองขุย 
35 นางสาวสุภาพร นางแย้ม 75 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านทุ่งมังกะหร่า 
36 นางสาวจริยา สระทองอั๋น 61 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านวังไผ่ 
37 นายภาณุวัฒน์ มิ่งขวัญ 42 สังคมศึกษา บ้านวังไผ่ 
38 นางสาวสุภาภรณ์ หัวใจฉ่ำ 41 สังคมศึกษา วัดห้วยตะเคียน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 5 ราย  
39 นางสาวหยาดนภา นิวาสบุตร 49 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านแก่งระเบิด 
40 นางสาวบุษรา เครือเนตร  72 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านดงโคร่ง 
41 นางสาวดารารัตน์ ปุณณะการ ี 76 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านเพียงหลวง 3 
42 นางสาววรรณธิดา เพชรปานกัน 43 สังคมศึกษา สามัคคีธรรมานุสรณ์ 
43 นางสาวจรุีรัตน์ สว่างประทีป 11 บรรณารักษ์ สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 18 ราย 
44 ว่าที่ ร.ต.สุกฤษฎ์ิ รอดมาดี 44 สังคมศึกษา บ้านหนองปลิง 
45 นางสาวศุภนาฎ ศิริคงคา 10 บรรณารักษ์ วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) 
46 นางเกวิกา เตชะพบิูลย์ทรัพย ์ 15 เทคโนโลยีฯ บ้านหนองแกประชาสรรค์ 
47 นางทิพรัตน์ ทองอยู ่ 16 เทคโนโลยีฯ บ้านเขาแหลม 
48 นางสาวปวีณา เสือเขียว 52 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านหนองเตียน 
49 นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโร 60 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านหนองตาเดช 
50 นางสาวสุดารัตน์ ปราณี 54 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
51 นางสาววรรณมาศ รุง่รัตน์ 71 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านชุมนุมพระ 
52 นางสาวมณีรัตน์ คล้อยแสง 77 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านหนองหวาย 
53 นายวิชชากร ทัดเที่ยง 78 วิทยาศาสตร์ทัว

ไป 

บ้านเขานางสางหัว 
54 นางสาวนวิดา กลั่นดี 51 คอมพิวเตอร ์ วัดใหม่ภูมิเจริญ 
55 นางสาวธัญญามาศ รัศมรีณชัย 55 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
56 นางสาวจารุวรรณ นิลโภชน์ 56 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

เขาวงพระจันทร์ 
57 นายธวัชชัย หัสชู 48 พลศึกษา เขาวงพระจันทร์ 
58 นายอาทิตย์ ลีสุขสาม 48 คอมพิวเตอร ์ บ้านวังใหญ่ 
59 นางสาววลีพร นาสวนโศภิต 74 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

บ้านหนองหวาย 
60 นายจักรพนัธ์ อาจหาญ 46 สังคมศึกษา บ้านหนองผือ 
61 ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ เนตรรัตน์ 49 พลศึกษา บ้านเขามุสิ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 4 ราย 
62 นายธนภัทร ทวีศรี 40 สังคมศึกษา ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
63 นางสาวอัจจิมา บญุรอด 59 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
64 นางสาวศิรลิักษณ์ โพธิบุตร 10 เทคโนโลยีฯ หนองรีประชานิมิต 
65 นางสาวสโรชา อ่องนก 121 คณิตศาสตร์ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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ทั้งนี้ มีตำแหน่งว่างคงเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 
 

ที่ โรงเรียน/สังกัด ตำแหน่งเลขที่ ความต้องการวิชาเอก 
1 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  

อำเภอทองผาภูมิ  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

1082 ภาษาญี่ปุ่น 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.4  เรื่อง    รับทราบการจัดสรรอัตราขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี       
เขต 1 - 4 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานอัตราว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           
เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ขอรับจัดสรรอัตราดังกล่าวคืน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการแล้ว และสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. อนุมัติจัดสรรคืนตำแหน่งว่างให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โดยให้ส่วนราชการเกลี่ยอัตราข้าราชการที่ได้รับจัดสรรไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่
เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามจำนวนและประเภทที่ ก.ค.ศ. อนุมัติตามเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1  

ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้นำอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรคืนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และตำแหน่งพนักงานราชการ มาจัดสรรให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่สง่มาด้วย 2.   สำหรับตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอี่น (พนักงานราชการ) ร้อยละ 10 
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แล้ วรายงานผลการดำเนินงานให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง 4. ตามระยะเวลาที่กำหนดใน  
แนวปฏิบัติ 

ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เสนอตำแหน่งว่างอื่นมายุบเลิกแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ  
ตามแนวปฏิบัติในหนังสือที่อ้างถึง ให้ถือว่าจัดสรรคืนตำแหน่งอัตราเกษียณอายุราชการนั้นไว้ก่อนแล้ว และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารอัตรากำลังภายใต้จำนวนและตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดย
สามารถนำตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรไปสรรหา บรรจุและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์แล ะวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เมื่อใช้ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ให้รายงานสำนักงานงบประมาณ ภายใน 30 วัน พร้อมสำเนาแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบด้วย 

อนึ่ง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานขอสงวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้จัดสรรคืนตามหนังสือฉบับนี้  รวมถึง
อัตราว่างตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ที่ว่างจากผลการเกษียณ
ราชการ และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ในส่วนที่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและบริหารอัตรากำลังในภาพรวม โดยจะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
ต่อไป ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ ว 7648 ลงวันที่          
25 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 125-128 )  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ได้รับจัดสรรตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ที่ 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร 

หมายเหตุ 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก์ 118 คศ.3 67,660 ศึกษานิเทศก์ 118 คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ที่ 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร 

หมายเหตุ 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก์ 57 คศ.3 69,040 ศึกษานิเทศก์ 57 คศ.3 69,040 จัดสรรคืน 
2 ศึกษานิเทศก์ 65 คศ.3 65,440 ศึกษานิเทศก์ 65 คศ.3 65,440 จัดสรรคืน  

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ที่ 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร 

หมายเหตุ 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก์ 55 คศ.3 63,810 ศึกษานิเทศก์ 55 คศ.3 65,570 จัดสรรคืน 
2 นักวิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

อ 29    ชำนาญ
การ

พิเศษ 

45,090 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

อ 6 ปฏิบัติงาน 45,090 จัดสรรคืน  

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ที่ 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร 

หมายเหตุ 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

อ 29    ชำนาญ
การ

พิเศษ 

68,100 นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

อ 29    ชำนาญ
การพิเศษ 

68,100 จัดสรรคืน  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.5  เรื่อง    รับทราบนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4  ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยึดเป็นกรอบการ
ดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้ งขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้                        

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 

2561 -2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อย
ที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้ง
ในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป 

นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารจัดการ 
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารทรัพยากร 
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารจัดการและพฒันากำลงัคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒ ิ
    1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการ 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ใหส้่วนราชการ หน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมาใช้

ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ระดับพื้นที่ 
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการแก้ไข

ปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 หน้า 129-132 ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.6  เรื่อง    สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรฐัมนตร ีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 
1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)  กระทรวงศึกษาธิการ 

                   

ตามที่รัฐบาลได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562  ในระหว่างวันที่ 
11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดย
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี และจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 
12 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

          ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) ได้ลงพื้นที่
ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฏร์บูรณะ  ตำบลทุ่งทอง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
และติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   

        เรื่อง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. 

        1) สรุปสาระสำคัญการตรวจราชการ 

             1.1) สถานการณ์โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้งสิ้น 1,219 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนขนาดเลก็
ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา 583 โรงเรียน (ร้อยละ 47.83) ครูผู้สอน 2,871 คน (ร้อยละ 19.29) นักเรียน 
40,712 คน (ร้อยละ 14.11) ของโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี (ร้อยละ 38.90) รองลงมาจังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 31.00) และจังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 30.10) จาก
โครงสร้างประชากรปัจจบุันที่มีประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง การคมนาคมสะดวก และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน
ไปเรียนในเมือง ทำให้นักเรียนบางโรงเรียนจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโรงเรียนส่วนใหญ่มีครูไม่ครบช้ัน 
สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาไมคุ่้มค่า 
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลง ขณะที่ชุมชนมีความหวงแหนและผูกพันกับโรงเรียน จึงไม่ต้องการให้ควบรวม หรือเลิก
สถานศึกษาขนาดเล็กในชุมชน  

             1.2) แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (1) สร้างความเข้าใจ
กับผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ได้รับรู้และมีส่วนร่วมบรหิารจดัการโรงเรียนอย่างมีประสทิธิภาพ (2) ดำเนินการควบรวม หรือเลิกโรงเรียนทีไ่ม่สามารถ
ดำรงอยู่ โดยมีการช้ีแจงทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และ  (3) ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนที่ยังไม่มี
การควบรวมให้มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จัดการ
เรียนการสอนแบบคละชั้น บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียน
แม่เหล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น 

             1.3) ผลการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว 373 โรงเรียน (ร้อยละ 63.98) ควบรวมได้แล้ว 16 โรงเรียน(ร้อยละ 2.74) จำเป็นต้องคงอยู่ 
190 โรงเรียน (ร้อยละ 32.59) ของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

            2) เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี  
จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่น ประกอบด้วย โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนสุจริต สถานศึกษาพอเพียง การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
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การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Coding การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม รวมทั้ง
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

            3) ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของรัฐมนตรี 
           3.1) ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

                     (1) การศึกษาไทยต้องได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและให้
ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

             (2) การพัฒนาทักษะครู เน้นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี AI และทักษะภาษาอังกฤษ  
             (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู เน้นแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื ่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยจัดตั้ง

หน่วยงาน Financial Planner ของกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด  
             (4) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและไม่เป็น

ภาระทางสังคม ตลอดจนช่วยลดภาระด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล 
             (5) การบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ

เช่ือมั่นแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการพฒันาการศึกษาไทยให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

             (6) การสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล เพื ่อกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ                                                                                                      

             (7) การปรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นพิจารณาความ 
เหมาะสม ความไม่ทับซ้อนและความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัด            
ในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวมเป็นสำคัญ 

             3.2) ข้อสั่งการของรัฐมนตรี 
                     (1) ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนา 

การศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เน้นสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อให้สามารถนำผล
การวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

                      (2) ให้ สพฐ. จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความชัดเจน โดยใช้ 
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ในพื้นที่ และขอความร่วมมือ ส.ส. และผู้นำท้องถิ่น ช่วยสร้างความ
เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มุ่งให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ ่มคุณภาพการจัดการศึกษา  และนำทรัพย์สินของโรงเรียนที ่  ยุบเลิกไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านพักครู  

              (3) ให้ทุกสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก) 
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        เรื่อง   ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุี        
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 

                    1) สรุปสาระสำคัญการตรวจราชการ 

               การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำเสนอในรูปแบบงานนิทรรศการ ประกอบด้วย 

                1.1) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและ
วิชาชีพที่สอดรับและจำเป็นให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา และ (3) การจัดการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  

                1.2) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย (1) เครื่องช่วยประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิง หรือ U-save (Ultrasonic atomizing & Vapourizing equipment) “พัฒนาต่อยอดเครื่องผสมเครื่องดื่ม 
ด้วยระบบ Ultrasonic” เครื ่องช่วยประหยัดเชื ้อเพลิง (2) ห่วงน้ำ หรือ Water Loop (Water-Filled Tube for 
Exercising for Health) เป็นนวัตกรรมด้านชีวอนามัยทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ   (3) นาฬิกา Tiktok Art (4) 
ระบบเตือนภัยด้วย IOT และ (5) หุ่นยนต์กู้ภัย 

                  1.3) โครงการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบอาชีพอิสระในอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) เช่น การ
ทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ การทำกระเป๋ากาบตาล  

                 1 .4) การดำเน ินงานศ ูนย ์ซ ่อมสร ้างเพ ื ่ อช ุมชน ( Fix it Center) ประกอบด้วย                 
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการระดับสถานศึกษา 

                1.5) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเอกชน เป็นความร่วมมือกับ CP all (ลิขสิทธ์ิการสอนค้า
ปลีกร่วมกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) 

                1.6) การดำเนินงานสะพานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                        
         
           2.ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของรัฐมนตรี 

          2.1) ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
         เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนั้น                      

(1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงต้องผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

(2) สอศ. ควรสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อค้นหาความเป็นเลิศและนำเสนอความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากร ให้สามารถผลิตกำลัง
แรงงานที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศและตามบริบทของพื้นที่ เช่น พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม จึงควรจัดการเรียนการสอนด้านบริการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การออกแบบอัญมณี ธุรกิจ
ศิลปะหัตถกรรมไทย ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ( Museum curator) 

(3) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ อีกทั้งต้องพัฒนาครูอย่างเข้มข้นโดยคัดเลือกครูที่มี
ความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands - on Experience) เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร Re – Training อย่าง
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น้อย 1 ปี โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนำของประเทศ เพื่อให้เกิดทักษะความเช่ียวชาญ และดำเนินการขยายผลให้
กว้างขวางต่อไป 

(4) การส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้  
อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  

(5) ครูแนะแนวควรแนะแนวให้นักเรียนสนใจศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษามากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานด้านอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศ 

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจราชการในวันที ่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อำเภอโพธาราม และฟาร์มโคนมเกษตรกรดีเด่น 
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

        
     เรื ่อง  ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส.และ

ปริญญาตรีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี    
                     
                      1) สรุปสาระสำคัญ การตรวจราชการ 

                     1.1) การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
                      การจัดการศึกษาในระบบ 

                      วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบ ประเภทวิชาเกษตรกรรมโดยแบง่
หลักสูตรออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ๔ สาขางาน คือ พืชศาสตร์  สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์ และเครื่องจักรกลเกษตร และ
หลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการทางเทคโนโลยี (เทคโนโลยีบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ ปัจจุบันมีนักศึกษา
รวมทุกช้ันปี จำนวน ๕๔๓ คน 

                   นอกจากการจัดการศึกษาแล้ว วิทยาลัยฯ ยังมีหน้าที ่เป็นศูนย์กลางให้บริการทาง
วิชาการแก่เกษตรกร โดยการอบรม พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งให้ ครู – อาจารย์ ได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับประชาชน ทำให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับอาชีพในท้องถ่ินย่ิงข้ึน 
                       การจัดการศึกษานอกระบบ 

                       โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จัดการเรียนการสอนให้มี 
ความหลากหลายสอดคล้องกับวิชาชีพเพื่อนำมาปรับใช้ในอาชีพเกษตรและสามารถต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความ
ต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเปิดสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

                      สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน  
                       (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพงบประมาณ ๕,๙๙๑,๓๒๐ บาท   
                       (๒) โครงการพัฒนาพื้นฐานงานฟาร์ม (ระบบน้ำ) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
                       (๓)  ช ุดปฏ ิบ ัต ิการงานระบบและตกแต ่ ง  Co-working library งบประมาณ 

๓,๗๐๐,๖๘๐ บาท  
                       (๔) ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ๖ ล้อ งบประมาณ ๑,๘๑๘,๓๐๐ บาท  
                         (๕) ครุภัณฑ์รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๖๕ แรงม้า งบประมาณ ๓ ,๗๕๐,๐๐๐ บาท และ

บุคลากรผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน 
                     1.2) การเยี่ยมชมนิทรรศการเปิดบ้าน ๕๐ ปี เกษตรเขาเขียว และผลงานของ 

นักศึกษาประกอบด้วย 
                                   (1) นิทรรศการ “เพชรเกษตร” เป็นผลงานการทำโครงการของ 
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นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มอกช.) ในการทำโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน”  และได้รับรางวัลชนะเลิศใน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และโครงการเลี้ยงกบ GAP ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                     (2) นิทรรศการ “ศิษย์เก่า ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ”  ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว
การเกษตร (นายวงศบวร  จูตะเสน) การปลูกผักปลอดสารพิษ (นายธนู นิติพันธุ์) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
(นายบรรดาศักดิ์ เดชวิเศษ) การผลิตไก่งวง (นายวนิช เดชบุตร) อาชีพฟาร์มสุกร  (นายสมศักดิ์ ทองอินทร์) อาชีพเลี้ยง
โคนม (นายสุรศักดิ์ แซ่ลี้) และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร (นางนงลักษณ์ รับสมบัติ) 

                     (3) การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวรักษ์ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง
จากระดับ ปวส. และเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์  โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท และด้านปศุสัตว์ ร่วมกับ วีระชัย
ฟาร์ม ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท บริษัทสยามบีฟ ฯลฯ 

                    1.๓) เยี่ยมชม 
(1) ฟาร์มโคขุน บริษัทสยามบีฟ 

                       เป็นสถานประกอบการในการผลิตเนื้อคุณภาพดีเพื ่อแปรรูปเนื ้อโคคุณภาพดีส่ง
จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทวิภาคีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และพัฒนาศักยภาพการผลิตโคครบวงจรห่วงโซ่อุปทานให้แกเ่กษตรกร 
จำนวน ๗ เครือข่าย ๓๕ จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

(2) ฟาร์มโคนมเกษตรกรดีเด่น “สุรศักดิ์ แซ่ลี้” อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
                        ประกอบอาชีพทำฟาร์มโคนม เป็นสมาชิกดีเด่นของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

ปัจจุบันเป็นสถานประกอบการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
สถานศึกษา  ๒ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล และวิทยาลัยกำปงสปือ ของประเทศกัมพูชา รวมทั้งเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ การดำเนินการปัจจุบัน คือ การนำความรู้ทางวิชาการที่ได้
จากการศึกษามาพัฒนาการเลี้ยงโคนม เช่น การพัฒนาพันธุกรรม การเฝ้าระวังโรค การให้อาหาร รวมไปถึงการจัดการ
ฟาร์ม เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป จะจัดรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีความสนใจเกี่ยวกับพฒันา
น้ำเช้ือโคนมแยกเพศ เพื่อให้สามารถขยายฟาร์มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ทั่วประเทศ 
                       1.4) ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของรัฐมนตรี 

                         1.4.1) ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
                       (๑) ส่งเสริม สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีและประมง ๔๗  แห่ง ให้พัฒนา

ตัวเองให้มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรทางการเกษตรให้มีคุณ
ลักษณ์สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการเป็นวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้าน Digital Farmimg     

     
                       (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเห็นความสำคัญของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีราชบุรี 
• การผลิตกำลังคนสายอาชีวศึกษา สาขาวิชาเกษตรกรรม    ในระดับปริญญาตรี  

ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องมีการเพิ ่มปริมาณให้มากกว่าเดิมจากที่มีอยู ่และต้องไม่เคยมีใครทำ              
มาก่อน เช่น สาขาสัตวรักษ์  

• การจัดการศึกษาทวิภาคีของอาชีวศึกษา ในการผลิตบัณฑิตเมือ่จบแล้วต้อง 
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มีงานทำและทำงานเป็น นอกจากต้องเป็นคนเก่งแล้ว ต้องเป็นคนดี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม สอดคล้องกับ        
พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

• ในส่วนของวิทยาลัยที ่ไม ่ได้จ ัดการศึกษาด้านเกษตรและเทคโนโลย ีก ็มี
ความสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ กับอาชีวศึกษา  หากมี
แนวความคิดเก ี ่ยวกับการจัดทำโครงการนอกกรอบหร ือโครงการท ี ่น ่าสนใจ สามารถเสนอโครงการไปที่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุงบประมาณและประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และสังคม 
                        (๓) การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มทักษะ (up-skill) ให้แก่ผู้เรียน และเปลี่ยนทักษะ (re-skill) ที่ไม่ทันสมัยแล้ว ต้องเป็นศูนย์การเรียนรูส้ง่ตอ่
ให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ 

     (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่า ๕๘ ชนิด ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะไม้พยูง 
ไม้สัก และไม้ยาง เนื่องจากเป็นไม้มีค่าและไม้มงคล เพื่อส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง และเป็นมรดก
ให้ลูกหลาน ทั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ควรนำร่องปลูกต้นไม้เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัด 

                         (๕) การใช้ศาสตร์พระราชามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ  โดยเฉพาะวิทยาลัย
อาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรม จะต้องสร้างครู อาจารย์ และนักเรียนให้เป็น “ชลกร” ที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้  โดย
สามารถหาข้อมูลพื ้นที ่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างแหล่งน้ำได้จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือสำนักงานสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงานได้จากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น โครงการแก้มลิงพวง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น                                                                             

                  1.4.2 ข้อสั่งการของรัฐมนตรี 
                     (1) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาส่งเสรมิ

การเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร เพื่อให้เกิดการ “สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” 
                     (2) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาส่งโครงการพิเศษที่มีแนวคิดนอกกรอบ เพื ่อพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ิน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยตอบสนองตามความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ และชุมชน 
                     (3) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งปลูกไม้มีค่า ๕๘ ชนิด ที ่เป็นพืชเศรษฐกิจ๕๐ ไร่/

วิทยาลัย หากมีพื้นที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ให้ปลูก ๑๐๐ ไร่ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นมรดกให้กับลูกหลานสืบต่อไป 
                                 (๔)  ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งน้อมนำศาสตร์พระราชาเรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ โดยยึด ๓ แนวทาง (๑) มีที่ให้น้ำอยู่ (๒) มีที่ให้น้ำไหล และ (๓) เก็บน้ำไว้ใต้ดิน เข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยทั่วไป  
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             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)  ตรวจราชการ ในวันที ่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  อำเภอเมืองฯ   จังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง  การติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพยอดเยี่ยม และการจัดการศึกษาเอกชนท่ี
มีปัญหา    

                       1) สรุปสาระสำคัญการตรวจราชการ  

                  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะ  
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งประกอบด้วย  
                                 (1) โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป) เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับช้ันเตรียมอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑,๔๐๖ คน ซึ่งเป็นสถานศึกษาเด็กปฐมวัยนำร่องรับการ
ขยายผล/ต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดประสบการณ์เรยีนรู้เด็กปฐมวัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดั
การศึกษาเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี และสถานศึกษาเป็นศูนย์สอบภาษาจีน YCT, HSK และ HSKK 
                                 (2) โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส เช่น ถูกทารุณกรรม กำพร้า 
ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยกและยากจน เปิดให้อยู่ประจำกินนอนและรับการศึกษา โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน
นักเรียนในความดูแลทั้งหมด ๑๐๓ คน โดยใช้การศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิลล์ พุทธศาสนา และจิตวิทยาบำบัด ที่คำนึงถึง
เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชน สัมพันธ์กับอารมณ์ จิตใจ สมองให้เหมาะกับเด็ก 
                       ๒) ข้อสั่งการของรัฐมนตรี 

                       (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการจัดการแขง่ขัน
ทักษะทางวิชาการ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัด และการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ 

 (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สช.ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
เช่น ป้ายจราจร สัญญาณเตือนภัย เป็นต้น โดยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

     เรื ่อง การติดตามการดำเนินงาน มอบนโยบายและเยี ่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริม    
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ
ราชบุรี 

                    ๑) สรุปสาระสำคัญการตรวจราชการ 
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะ ติดตาม 

การดำเนินงาน มอบนโยบาย “กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” แก่ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย 6G ได้แก่  
                                (๑) Good Teacher พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
และเรียนรู้                    
                                (๒) Good Place  Book พัฒนา กศน. ตำบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  
                                (๓) Good Activity Digital Platform ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ทันสมัยที่มี
ประสิทธิภาพ  
                                (๔) Good Partnership เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
                                (๕) Good Innovation พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
และกลุ่มเป้าหมาย และ  
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                                (๖) Good Learning Center จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย  

                          นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน อาทิ กศน. จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๓ อำเภอ ๙๘ ตำบล  นำเสนอหัวข้อ “พัฒนา กศน.สู่ยุคดิจิทัล” การสร้างเมืองนักอ่านคนกาญจนบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
วงจร PDCA   ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (OOCC) กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ อำเภอ ๑๑๐ ตำบล 
นำเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชื่อนวัตกรรม “ปันการอ่าน ผ่านรถบริการอาหารสมอง” รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างส่งเสริม
การอ่านของห้องสมุดประชาชน ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการศึกษาออนไลน์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย 
Google Classroom ให้ครูผู้สอน สอนการสร้างห้องเรียนออนไลน์ และ กศน. จังหวัดราชบุรี ๑๐ อำเภอ ๑๐๔ ตำบล จัด
แสดงนิทรรศการและผลงานผลิตภัณฑ์เด่นของ กศน.ตำบล ๑๐๔ ตำบล  
                         2) ข้อสั่งการของรัฐมนตรี 
                                 (1) ให ้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) 
ดำเนินการจัดสอบและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู กศน. ตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และ
ความมั่นคงในอาชีพต่อไป 

                      (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โอนกรรมสิทธ์ิโรงเรียน  
ขนาดเล็กที่เลิกจัดการเรียนการสอน หรือควบรวม ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ให้ กศน. เพื่อใช้เป็น กศน. ตำบล 

                      (3) ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
ผลักดันหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา อย่างชาญฉลาด” โดยเบื้องต้นจะให้ความรู้กับ นักเรียน 
นักศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. 

                 (4) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกัน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1   และให้
ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ตรงกับ
ข้อเท็จจริง    

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า  ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 98 
ตำบล มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 411 (1) โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) จำนวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.57 ของโรงเรียนทั้งหมด  จึงให้
คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อต้องการเน้นให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ และมีคุณภาพ ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
รวมทั้งชุมชนในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้การดำเนินการตามนโยบายอย่างจริงจัง ภายใน 3 ปี  เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของบุคลากรและการ
บริหารจัดการด้วย และรายงานให้ กศจ.กาญจนบุรี ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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4.7  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดรวบรวม และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ด้านการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  ปกีารศึกษา 2562 โดยจำแนกดังนี้ 

1. ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2562 ได้แก่ จำนวนสถานศึกษา  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ 

2. ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สายสามัญ และสายอาชีพ)  จำนวน
นักเรียนออกกลางคัน   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ฯลฯ 

3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการนี ้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ของเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์  www.kanpeo.go.th พร้อมทั้งจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 จึ งขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามฯ ดังกล่าว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.8  เรื่อง   รายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education)  ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

              
           ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ ๕๐ เพิ่มข้ึน ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
และ 3) เพื่อให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน   

          กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
                1. คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด

ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams for education) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                2.จากคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๓๙๒/๒๕๖๒ ซึ่งสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐  (๓ ปีย้อนหลัง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ได้แก่ 

                      2.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  จำนวน ๗ แห่ง  ได้แก่ โรงเรียน
บ้านหนองอีเห็น   โรงเรียนบ้านอ่างหิน   โรงเรียนบ้านนาใหม่  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ โรงเรียนบ้านไร่ป้า  โรงเรียน
บ้านประจำไม้ และโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย   

                      2.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา)  จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดยางเกาะ อำเภอด่านมะขามเตี้ย  และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
อำเภอหนองปรือ 
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การดำเนินงานของโครงการ  มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้  
                     ๑. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET)  ในระดับจังหวัดเพื่อจัดทำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
                     ๒. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด   
                     ๓. วิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด    
                     ๔. คัดเลือกสถานศึกษาที ่มีร้อยละของนักเรียนที ่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ เพื่อเป็นสถานศึกษา  นำร่องในการพัฒนา
ตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้   

                     ๕. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นสถานศึกษา นำร่องใน
การพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

                     ๖. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่   
                     ๗. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ในพื้นที่    
                     ๘. การจัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานในพื้นที่ 
 งบประมาณ : ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงาน

บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุงระบบการ
เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  จำนวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

ผลการดำเนินงาน  
                   ผลท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

                       สถานศึกษาดำเนินการตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
และมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารโรงเรียนกับครูในโรงเรียน ในการที่จะแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนที่จะทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

                 ผลท่ีเกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
                      ครูผู้สอนบูรณาการสิง่ทีต่้องการให้ผูเ้รยีนได้เรียนรู ้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รยีน 

นำไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ และคำนึงว่าผู้เรียนแต่ละคน  มีวิธีการเรียนรู้ 
(Learning Styles) แตกต่างกัน ต้องให้เวลาในการเรียนรู้และให้โอกาสกับผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการเรียนรูข้องตนเอง โดย
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมองและเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  ทั้งยังจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  จัดเตรียม 
และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  อีกทั้งประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำผลมาใช้ในการ
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย 

                 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
                      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะสำคัญผู้เรียน มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้
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ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม  นำ
กระบวนการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

               ปัญหา อุปสรรค   
               ๑.ความร่วมมือในการดำเนินงานของบางหน่วยงาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต ๓) ให้ความร่วมมือน้อย และไม่อนุญาตให้โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่  ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ แม้ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคำสั่งจากจังหวัดกาญจนบุรี  

               ๒.สถานศึกษากลุ ่มเป้าหมายเสนอโครงการเพื ่อขออนุมัติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีล่าช้า 

 
 
               ๓.กิจกรรมของโครงการซ้ำซ้อนระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับสำนักงานศึกษาธกิาร

ภาค  เช่น กิจกรรมการประชุมช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ และอีกหลายกิจกรรม ทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ตามบริบทของจังหวัด เนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการภาคมีกิจกรรมที่ต้องให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไปร่วมด้วย 

                ข้อเสนอแนะ 
                 ๑.ในการดำเนินงานครั้งต่อไป ใช้หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานโดยออกจากจังหวัดกาญจนบุรี 

และหากจัดประชุมครั้งต่อไป ควรจัดในวันหยุดราชการหรือวันเสาร์ – อาทิตย์ 
                  ๒.กิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องไม่ใช่กิจกรรม
เดียวกัน และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรจัดงานในระดับประเทศ ไม่ควรจัดในระดับภาค เนื่องจากระดับ
จังหวัดได้จัดงานในระดับจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งทำให้ผู้ร่วมงานในระดับจังหวัดมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากกว่าระดับภาค 
                  ๓.กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป ควรมีสถานศึกษาจากทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในพื้นที่ 
   

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ที ่ประชุม   รับทราบผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education)  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ชองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   
ซึ่งประธาน กศจ.กาญจนบุรี จะออกตรวจเยี่ยม สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  จำนวน ๗ แห่ง
และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  จำนวน ๒ แห่ง   
เพื ่อร ับทราบปัญหา อุปสรรค เพื ่อการบูรณาการในการทำงานร่วมก ันระหว่างกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่ยังยืนในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

4.9  เร ื ่อง การรายงานโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์  การเรียน       
การสอนปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ  และ 2) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่ทำหน้าที่
ส่งเสริมการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย 

            ขอบเขตการดำเนินงาน 3 กิจกรรม คือ 1) การอบรมบุคลากรในโรรงเรียนเอกชนตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสรมิสรา้งพัฒนาการผูเ้รียน 2) การ
คัดเลือก “นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปี 2562” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน  และ 3) การ
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 

            วิธีการดำเนินงาน  
                  กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากรโรงเรียนเอกชนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการ

จัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน  ดำเนินการ ดังนี้  
1) จัดทำหลักสูตรการพัฒนา จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ์ 2) การจัดประสบการณ์และรูปแบบการจัดกิจกรรมประจำวัน และ 3) การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับ
ปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ซึ่งเหมาะสมกับแนวการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย        

2) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลกัสตูร  ระยะเวลา 3  วัน ระหว่างวันที่ 17 – 
19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี        
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จำนวน 50 คน   

3) นิเทศ ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
4) สรุปผลการนิเทศและรายงานผลการดำเนินงาน 

                  กิจกรรมที ่ 2 การคัดเล ือก “นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปี 2562” สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการ ดังนี้ 

                        1) เลือกแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาเอกชน จากผลการนิเทศ ติดตาม 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

                        2) นิเทศ ติดตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อจัดทำเป็นนวัตกรรมระดบัปฐมวัย  
                        3) ดำเนินการขยายผล  
                  กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดำเนินการ ดังนี้  
                        1) เลือกสถานศึกษาทีสมัครใจเข้ารับการนิเทศ แบ่งเป็นสถานศึกษาที่เขา้รับการอบรมฯ 

และสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ 
                        2) ดำเนินการนิเทศ  
                        3) สรุปผลการนิเทศ 
 

                ผลการดำเนินงาน 

                            กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากรโรงเรียนเอกชนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน  สรุปลการดำเนินงาน ดังนี้ 
                                1) มีผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ  จำนวน 50 คน (สูงกว่าเป้าหมาย
กำหนด: เป้าหมาย 20 คน)  
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                                2) ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลังจากอบรมเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 13.88 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
                            กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือก “นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปี 2562”  ด้านการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาตามแนวทางการพิจารณาคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต  “เรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยตามแนวทางพหุปัญญาโดยใช้วงจร 
PDCA” 
                            กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน พบว่า โรงเรียน
เอกชนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได ้

                     ประโยชน์ที่ได้รับ  
                            1. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการตามวัย  
                            2. บุคลากรส่งเสริมการศึกษาและครูผู ้สอนระดับปฐมวัยมีความรู ้ ความเข้าใจหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้  
                            3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

              ข้อเสนอแนะ 
                 ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานไปใช้ - ขยายผล/ต่อยอด “นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน 
ประจำปี 2562 แก่สถานศึกษาที่มีความสนใจและเต็มใจ 
                 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป  
                               1) การจัดอบรมควรสอบถามความต้องการของคุณครูปฐมวัยก่อนดำเนินการ 
                               2) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมปฐมวัยแก่ผู้บริหารและคุณครูปฐมวัย  

          3) การดำเนินงานการนิเทศควรมีเครื่องมือ กระบวนการ ที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.10  เรื่อง  แผนการรับนักเรยีน นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุร ี

 

จังหวัดกาญจนบุรี  ม ีสถานศึกษาที่ จ ัดการเร ียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) /
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) และปริญญาตรี) จำนวน  8  แห่ง  จำแนกประเภทสถานศึกษา ดังนี ้

สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ  จำนวน 6  แห่ง  ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี  3) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  4) วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  5) วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  และ   
6) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  

     สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน จำนวน 2 แหง่  ไดแ้ก่ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีบรหิารธุรกจิกาญจนบรุี และ 
2) วิทยาลัยเทคโนโลยสีารสาสนบ์ริหารธุรกจิกาญจนบุร ี

 

แผนการรบันักเรียน นักศกึษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดกาญจนบุร ี

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชา 
 

สถานศึกษา 
ของรัฐบาล 

สถานศึกษา 
ของเอกชน รวม 

ประเภทวิชาชา่งอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชา่งยนต ์    
    1.สาขายานยนต ์ 440 45 485 
    2.สาขางานจกัรยนต์และเครื่องยนต ์ 20  20 
สาขาวิชาชา่งกลโรงงาน    
    1.สาขางานเครื่องมอืกล 280  280 
สาขาวิชาชา่งซ่อมบำรุง    
    1.สาขางานซ่อมบำรงุอตุสาหกรรม 80  80 
สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ    
    1.สาขางานโครงสร้าง/ผลติภัณฑ ์ 60  60 
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง    
    1.สาขางานไฟฟ้ากำลัง 380 45 425 
สาชาวิชาอิเล็กทรอนกิส ์    
    1.สาชาวิชาอเิล็กทรอนกิส ์ 160  160 
สาขางานวิชาชา่งก่อสรา้ง    
    1.สาขางานก่อสร้าง 80  80 
สาขาชา่งเทคนคิคอมพิวเตอร ์    
    1.เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 20  20 
สาขางานสถาปตัยกรรม    
    1.สาขางานสถาปัตยกรรม 20  20 
ประเภทวิชาศลิปกรรม    
    1.สาขาคอมพิวเตอร์กราฟกิอาร์ต 20  20 
    2.สาขางานดนตร ี 40  40 
สาชาวิชาเครือ่งประดบัอญัมณี    
    1.สาขางานเครื่องประดบัอัญมณี 20  20 
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ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)    ต่อ 

สาขาวิชา 
 

สถานศึกษา 
ของรัฐบาล 

สถานศึกษา 
ของเอกชน รวม 

ประเภทพาณชิกรรม 
    1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 380 130 510 
    2.การบญัชี 320 130 450 
    3.การตลาด 50 40 90 
    4.สาขางานการเลขานุการ 20  20 
    5.ธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม ่ 75  75 
    6.สาขางานธุรกจิสถานพยาบาล 20  20 
ประเภทวิชาคหกรรม 
    1.สาขางานอาหารและโภชนาการ 60  60 
    2.สาขางานธุรกจิดอกไม้และงานประดิษฐ ์ 10  10 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
    1.สาขาการโรงแรม 80  80 
    2.สาขางานการทอ่งเที่ยว 30  30 
ประเภทเกษตรกรรม 
    1.เกษตรศาสตร/์การเกษตร 240  240 
    2.เกษตรศาสตร/์ช่างเกษตร 80  80 

รวมท้ังสิ้น 2,940 435 3,375 
 

   ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
สาขาวิชา 

 
สถานศึกษา 
ของรัฐบาล 

สถานศึกษา 
ของเอกชน 

รวม 

ประเภทวิชาชา่งอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชา่งยนต ์    
     1.สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 160 45 205 
สาขาวิชาชา่งกลโรงงาน    
     1.สาขางานเครื่องมอืกล 160  160 
สาขาวิชาชา่งซ่อมบำรุง    
     1.สาขางานตดิตั้งและบำรงุรกัษา 60  60 
สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ    
     1.สาขางานเทคโนโลยเีช่ือมโครงสร้าง 40  40 
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง    
     1.สาขางานไฟฟ้ากำลัง 210 45 255 
     2.สาขางานไฟฟ้ากำลังควบคุม 20  20 
     3.สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรบัอากาศ 20  20 
     4.สาขาเทคโนโลยีระบบสง่ไฟฟ้า 15  15 
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สาขาวิชา 
 

สถานศึกษา 
ของรัฐบาล 

สถานศึกษา 
ของเอกชน 

รวม 

สาขาอิเลก็ทรอนิกส ์    
     1.สาขาอิเล็กทรอนกิส์และอุตสาหกรรม 100  100 
สาขางานวิชาชา่งก่อสรา้ง    
     1.สาขางานก่อสร้าง 95  95 
ประเภทวิชาศลิปกรรม    
     1.สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟฟกิอาร์ต 40  40 
สาขาวิชาชา่งเครื่องประดับอัญมณ ี    
     1.สาขางานเครื่องประดับอัญมณี 20  20 
ประเภทพาณชิยกรรม    
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
     1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 285 160 445 
     2.การบญัชี 305 80 385 
     3.การตลาด 30 100 130 
     4.สาขางานการจดัการสำนกังาน 40  40 
     5.ธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม ่ 75  75 
     6.สาขางานการจดัการโลตสิตกิส ์ 30  30 
ประเภทสาขาวิชาคหกรรม    
     1.สาขางานอาหารและโภชนาการ 60  60 
     2.สาขางานธุรกจิดอกไมแ้ละงานประดิษฐ ์ 10  10 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    
     1.สาขาการโรงแรม/บริการอาหารและเครือ่งดืม่ 20  20 
     2.สาขางานการทอ่งเทีย่ว 20  20 
ประเภทเกษตรกรรม    
     1.พืชศาสตร์/พืชสวน 20  20 
     2.สัตว์ศาสตร/์การผลิตสตัว์ 40  40 
     3.อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมฯ 40  40 
     4. เกษตรศาสตร ์ 20  20 
     5.ประมง 20  20 

รวมท้ังสิ้น 1,955 430 2,385  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบแผนการรับนกัเรียน นักศึกษาประจำป ีพ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่
เสนอ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หนา้ 133-135)  
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4.11  เรื่อง  โครงการการเพ่ิมโอกาส เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน        
เด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม จังหวัดกาญจนบรุี ประจำปีงบประมาณ  2562 

 

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  โครงการ
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 
ประจำปีงบประมาณ  2562  เป็นเงิน 240,000  บาท   ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการ
กิจกรรมตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
ดำเนินงาน โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นใน
รูปแบบที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ  2562  ของจังหวัดกาญจนบุรี  จากจำนวนเด็กที่สำรวจเบื้องต้น 22,865 
คน หลังการดำเนินการ คงเหลือข้อมูลเด็กที่พร้อมนำเข้าสู่ระบบการศึกษา 6,909 คน ซึ่งจะดำเนินการขับเคลื่อนต่อ
ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป และได้รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานศึกษาธิการภาค 
และหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีทราบแล้ว  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 หน้า 136  ) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบการดำเนินงานตามโครงการการเพิ่มโอกาส เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน  
เด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ  2562 ตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดเก็บข้อมูลของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ตรงกับข้อเท็จจริง 
และให้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องติดตาม/รายงานผลการดำเนินการในส่วนของเด็กไม่มีตัวตน ไม่มีชื่ออยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน  ให้ กศจ.กาญจนบุรี ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป  
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1   เรื่อง    ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3 และ เขต 4  

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3 และ เขต 4  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   มาตรา 9 การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้  เป็นการล่วงหน้า 
  (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะตอ้งดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจงัหวัด ดังนี ้
 (1) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3 และ เขต 4 ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานตามภารกจิใหบ้รรลผุล
สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมสีาระสำคัญประกอบด้วย  ๔  ส่วน ดังนี้ 

            ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป    
            ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
            ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ประกอบด้วย งาน/โครงการ จำแนกตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์  จำแนกรายเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดังนี้ 
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1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
กลยุทธ์ท่ี ชื่อกลยุทธ์ จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

 งบบริหารสำนักงานฯ 1 4,054,400 
1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 1 500,000 
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา                  

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5 269,000 

3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 470,000 
4 ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ                

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4 151,000 

5 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 407,400 
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม             

ในการจัดการศึกษา 

6 730,000 

 รวม 22 6,581,800 
 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

กลยุทธ์ท่ี ชื่อกลยุทธ์ จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

 งบบริหารสำนักงานฯ 1 2,800,000 
1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชองชาติ 2 57,600 
2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน                     

ของประเทศ 
7 1,048,630 

3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24 2,400,835 
4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                   

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3 147,040 

5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 งบ สพฐ. 
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 14 1,545,895 

 รวม 52 8,000,000 
 

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

กลยุทธ์ท่ี ชื่อกลยุทธ์ จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

 งบบริหารสำนักงานฯ 1 3,000,000 
1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชองชาติ 3 260,000 
2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน            

ของประเทศ 
3 799,000 

3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 12 1,076,000 
4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
7 784,000 

5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 175,000 
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 10 906,000 

 รวม 39 7,000,000 
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4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

กลยุทธ์ท่ี ชื่อกลยุทธ์ จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

 งบบริหารสำนักงานฯ 1 2,867,000 
1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 3 79,000 
2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 4 558,400 
3 การพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 11 414,000 
4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3 73,000 

5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                         
กับสิ่งแวดล้อม 

1 27,000 

6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการ                          
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

10 981,600 

 รวม 33 5,000,000 
 

ส่วนที่ 4  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
                     
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3 และ เขต 4 ดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ที ่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายจึง
เห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3 และ เขต 4 

 
ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
22  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

2563  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2, เขต 3 และ เขต 4 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4  ตามที่เสนอ   
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5.2   เรื่อง    ขอความเห็นชอบรา่งประกาศแนวปฏิบัติเกีย่วกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 และ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  8   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓    

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีขอความเห็นชอบรา่งประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบันักเรยีน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8  (กาญจนบุรี) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนกัเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2563    
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่มี ข้อมูลแผนการรับนักเรียนแต่ละโรงเรียน ประกาศ

แผนการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา พื้นที่บริการ สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวน
นักเรียนต่อห้อง และ รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  8  (กาญจนบุรี) มีความสอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และบริบทของจังหวัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุร ีเขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  8  (กาญจนบุรี) 
 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  

22  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8  
(กาญจนบุรี)  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 137-174 ) 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
ตามเสนอ   
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5.3   เรื่อง   ขอความเห็นชอบรา่งแผนการรับนักเรยีนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  ระดบัชั้นอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์)   

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบร่างแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  ระดับช้ันอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนกัเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2563    
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่มี ข้อมูลแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑  (๓ ปี

บริบูรณ์) แต่ละโรงเรียน  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าร่างแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  ระดับช้ันอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์) มีความ
สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ
บริบทของจังหวัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัดแล้ว ไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนและท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน จึง
เห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  ระดับช้ันอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์)       
ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
22  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบร่างแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  ระดับชั้นอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์) สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 175-
191) 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบร่างแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - 4  ระดับช้ันอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์)  ตามที่เสนอ    
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5.4   เรื่อง    ขอความเห็นชอบสัดส่วนการรับนักเรยีนของโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ          
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2563 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิม     

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2563  รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 
จากเดิม 3 ห้องเรียน เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนกัเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2563    

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2563  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าร่างแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียนที่จะรับ ไม่ตรงกับแผนการรับ
นักเรียนที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ ในการนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรีได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว มีมติเห็นชอบรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติจากเดิม 3 ห้องเรียนเพิ่มอีก1 ห้อง เรียน เป็น 4 ห้องเรียน ส่วนห้องเรียนพิเศษ 2 
ห้องเรียนคงเดิม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เป็นไปตามประกาศการรับนักเรียน
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
จังหวัดแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรยีนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร ์
กาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2563   
ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
22  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ         

พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ จากเดิม 3 
ห้องเรียน เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน เป็น4 ห้องเรียน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 192-198  ) 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี  ปี
การศึกษา 2563 ตามที่เสนอ   
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5.5   เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบการการรวมสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านหนองหอย และโรงเรียนบ้านวังด้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. แนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3. แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีจัดเป็นช้ัน หรือช่วงช้ัน 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหอย  ครั้งที่ 

1/2563 วันที่ 6 มกราคม 2563  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน

บ้านหนองหอยและโรงเรียนบ้านวังด้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 มีการดำเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 มีการ
ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน จัดทำแผนการรวมสถานศึกษาร่วมกัน โดยผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมกันดำเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้าน หนองหอย  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นการแก้ปัญหาครู
ไม่ครบช้ัน ผลที่ได้คือคุณภาพผู้เรียน  จึงเห็นสมควรพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีนบา้น
หนองหอยและโรงเรียนบ้านวังด้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 
 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  

22  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป  

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านหนองหอยไปเรียนรวมกับ

โรงเรียนบ้านวังด้ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า  199-215 ) 
 

มติ กศจ.  เห็นชอบการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่เสนอ   
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

6.1   เรื่อง   การคัดเลือกนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตใิห้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการ

คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม         
ราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาลโดยดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์  

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาล โดยดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์  

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 97 ลงวันที่ 3 
มกราคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั ้งนักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเสนอคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการคัดเลือก กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือ
โครงการนักเรียนทุนรฐับาล ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/
ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาล โดยดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและ
อุดมการณ์ จำนวน 1 ราย ในการนี ้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนัก งานเขตพื้นที่
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การศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังครูที ่เป็นปัจจุบันของโรงเรียนที ่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งโดยพิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังขาด
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ในโรงเรียนที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เลือกลำดับที่ 1 ก่อน หากไม่สามารถกำหนด
ตำแหน่งได้ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งในโรงเรียนที่เลือกลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ตามลำดับ เพื่อรองรับการบรรจุ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               
เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย จำนวน              
1 ตำแหน่ง ดังนี้ 

ลำดับ
ท่ี 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
 

มหาวิทยาลยั 
 

ภูมิลำเนา 

1 นางสาวสรุีย์พร  สงัขธิติ ค.บ./พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

บ้านสะเน่ห์พอง 
ตำบลไล่โว่  
อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุร ี

 

รายชื ่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที ่นักเรียนในพระราชา           
นุเคราะห์ฯ มีความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ท่ี 
 

โรงเรียน/อำเภอ 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที ่

(เลขกรมบญัชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนอุดมสทิธิศึกษา 

/อำเภอสังขละบุร ี
ครูผู้ช่วย 457 

(0137721) 
คศ.3 44,560 

พลศึกษา 

2. กำหนดวันและเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 

2. รับสมัคร วันพุธที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
3. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
5. ประกาศผลการคัดเลือก  

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สัง่บรรจุและแต่งตั้ง วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

3. อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตัง้ ตำแหน่งครผููช่้วย ดังนี้ 
      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
      3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 
  4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้
โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 

5. ผู ้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งนอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รบัการ
บรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
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6. การดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้าร ับราชการเป็นข้าราชการครูแ ละบุคลากร                    
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่สำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนด 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความอนุมัต ิดังนี ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ท่ี 
 

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที ่

(เลขกรมบญัชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนอุดมสทิธิศึกษา 

อำเภอสังขละบุร ี
สังกัด สพม.8 

ครูผู้ช่วย 457 
(0137721) 

คศ.3 44,560 
พลศึกษา 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามปฏิทินการคัดเลือก ดำเนินการ
คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3.  ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในประกาศรับสมัครฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และประกาศผลการคัดเลือกฯ 

4. ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับ
การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านโคก
กระท้อน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.8 

5. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.2   เรื่อง     การคัดเลือกนักเรยีนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเปน็
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตใิห้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการ

คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาลโดยดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์  

3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/655 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563  
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 43 ลงวันที่ 2 
มกราคม  2563 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย 

4. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/151 ลงวันที่ 10 มกราคม  
2563  เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครู
ผู้ช่วย 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปี 

พ.ศ. 2562  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อใช้สำหรับบรรจุผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน/อำเภอ ตำแหน่ง เลขท่ี
กรมบัญชีกลาง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

อาศัยเบิก 
วิชาเอก 

อันดับ เงินเดือน 
1 ท่ามะกาวิทยาคม/         

อ.ท่ามะกา 
ครูผู้ช่วย 0337475 33197 คศ.3 58,390 ชีววิทยา 
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2.  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื ้นฐาน แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู ้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที ่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน      
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมี
ปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ลำดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล สาขาวิชาเอก  
(ปริญญาตรี) 

สาขาวิชาเอก  
(ปริญญาโท) 

คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

1 นางสาวธนพร   
        เลิศโพธาวัฒนา 

ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลการเรียน 3.09 

การสอนวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสติ 
ผลการเรียน 3.96 

TOEFL ITP 500 

 

3. กำหนดวันและเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลอืก ภายในวันพุธที่ 29 มกราคม  2563 

2) รับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดทีี่ 30 มกราคม 2563 

3) ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์  2563 

6) บรรจ ุ วันพฤหัสบดทีี่ 6 กุมภาพันธ์  2563 
4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผูไ้ด้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดย

ไม่มีการข้ึนบัญชี  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ต้องปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งหากผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการในสถานศึกษาที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติงานไม่ครบ
กำหนดเวลา ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับ 

5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 

6. การดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
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ผู้ช่วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ข้ันพื้นฐาน กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม

การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ราย นางสาวธนพร  เลิศโพธาวัฒนา  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จ   

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามปฏิทินการคัดเลือก ดำเนินการ
คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3.  ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในประกาศรับสมัครฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และประกาศผลการคัดเลือกฯ  

4. อนุมัติให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั ่งบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได้ร ับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.3     เรื่อง  การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2563 
ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตา่งจังหวัด 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตสิ่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- เขต 4 และ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างจังหวัด 
 

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2562 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2559 เร ื ่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส ังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายและรายละเอียด
ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ศธ 04009/ว 7373 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 กำหนดไว้ ดังนี้  

กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายตรวจสอบและพิจารณา
รวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่งไปยังสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายในต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11 
หน้า 216-221 )  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
จึงเห็นสมควรเห็นชอบและอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
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และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปข้อมูลรายช่ือผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปต่างจังหวัดทุกราย เพื่อ
นำเสนอต่อ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 

2. ขออนุมัติอนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายได้ กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัดมีตำแหน่งว่างรับ
ย้าย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจังหวัด นั้น ๆ 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด รายงานข้อมูล
รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.
กาญจนบุรี ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป  

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.4     เรื่อง  การยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                         
 ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตกิารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้ายตาม

ประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

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

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2559  เรื ่อง การแก้ไข

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การ

แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 กำหนดไว้ว่า “หากมี
ตำแหน่งว่างภายหลังจากการย้ายทุกครั้งที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจาก
ตำแหน่งทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน และประกาศทาง
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้าย
ประจำปีไว้แต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ย่ืนคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษา
ที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้” 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงประกาศตำแหน่งว่างประจำปี 2562 
(เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งประลอม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดจากการย้าย
ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา (ในรอบการพิจารณาย้ายประจำป ี2562) โดยกำหนดให้ผูป้ระสงค์ ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้าย
ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง13 ธันวาคม 2562(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 222  ) 

3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา ได้ย่ืนคำร้องขอย้ายตาม
ประกาศตำแหน่งว่างดงักล่าว จำนวน 1 ราย ดงันี ้

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ขอย้ายไปที ่ เหตุผลการขอย้าย 
1 นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผอ.รร. สีวะรา 

สพป.ราชบรุี เขต 1 
วิทยฐานะ ชำนาญการ 

รร.บ้านแก่งประลอม 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

กลับภูมิลำเนา การเดินทาง
ดูแลครอบครัว และการ
พัฒนาตนเอง 
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4. ผู ้ยื ่นคำร้องขอย้ายรายดังกล่าว ได้เคยยื ่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2562 พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา โดยได้รับการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน ศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา (อกศจ.กาญจนบุรี) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีคะแนนการประเมินศักยภาพตามองค์ ประกอบการย้ายที่
กำหนด (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 13 หน้า 223-224  ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ราย นายชัยศักดิ์ ภูมูล  

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีวะรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้ผ่านการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 1 - 8) 
จากคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (อกศจ.กาญจนบุรี) ในการประเมินการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว                  

จึงเห็นสมควรพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562 ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งมีตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง-ประลอม และมีผู้ยื่น
คำร้องขอย้าย จำนวน 1 ราย คือ นายชัยศักดิ์ ภูมูล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีวะรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ราย นายชัยศักดิ์ ภูมูล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีวะรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ราชบุรี เขต 1 ซึ ่งมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที ่โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3      

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.5     เรื่อง  ขอส่งคำร้องขอยา้ยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู      
(กรณีพิเศษ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น  
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3             จำนวน 2 ราย  
2. 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 หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย

ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจบ็ป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 นายนิมิต  
    จันทุดม                
                  

ครู  
อันดับ คศ. 1 
โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา)                 
เงินเดือน 19,150 บาท 
บรรจุวันที่ 6 ธ.ค. 2559 

    * ขอย้ายกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง   
เน่ืองจากตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 
    ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2562 ซ่ึงแพทย์ระบุว่า มีอาการเบื่อ
หน่าย ซึมเศร้า ไม่อยากมีชีวิตอยู่     
 

ขอย้ายไป    
สพม. เขต 20 

2 นายอาทิตย์  
      แซ่ล้ิม 

ครู 
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านหนองขอน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
เงินเดือน 17,980 บาท 
บรรจุวันที่ 7 ส.ค. 2560  

    * ขอย้ายกรณีติดตามคู่สมรส   
เน่ืองจากคู่สมรส ซ่ึงเดิมดำรงตำแหน่งครู     
ที่โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป.กาญจนบุรี     
เขต 3 ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนเพียงหลวง 16 สพป.เชียงราย เขต 
4     ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารการจดทะเบียน
สมรสก่อนวันที่จะมีคำสั่งให้ย้าย พร้อมแนบ
คำสั่งย้ายของคู่สมรส 

ขอย้ายไป 
สพป.เชียงราย 
เขต 4 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
3  นายสุปิติ   

    พิณสุวรรณ 
ครู  อันดับ คศ.1                        
โรงเรียนประชามงคล                 
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สังกัด สพ
ม. 8   ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่
โรงเรียนราชินีบูรณะ                 
สังกัด สพม. 9 ตั้งแต่วันที่ 26 
กรกฎาคม 2559                  
วุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เงินเดือน 
20,910 บาท บรรจุ 22 กันยายน 
2558 

     * ขอย้ายกรณีดูแลมารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง                                            
เน่ืองจากมารดาเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง             
เต้านมซ้าย มีปัญหาเรื่องแผลเรื้อรัง และอาการ
ทางปอด  กล้ามเน้ือหัวใจวายน้ำท่วมปอด  
     ทั้งน้ี ได้แนบใบรับรองแพทย์ของมารดา  
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 /วันที่ 17 
สิงหาคม 2559 /วันที่ 30 สิงหาคม 2559 
และวันที่ 20 กันยายน 2559                        
และใบรับรองแพทย์ของนายสุปิติ พิณสุวรรณ 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559                            
/วันที่ 8 ธันวาคม 2559 /วันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 และวันที่ 3 ตุลาคม 2562 

ขอย้ายไป                  
สังกัด สพม. 9 

 
 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่น คำร้องขอ
ย้าย พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 ที่ 291/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 และคำสั่งสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที ่ 339/2562 สั ่ง ณ วันที ่ 19 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า 
ข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าว มีเหตุผลความจำเป็นในการของย้ายกรณีพิเศษจริง ไม่ติดเงื่อนไข ในการบรรจุและ
แต่งตั้งฯ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี จึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้าย 
(กรณีพิเศษ) ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 14 หน้า 225238  ) 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วข้าราชการรายดังกลา่วไม่ตดิ
เงื่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ยื่นคำร้องขอ
ย้ายได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นว่าข้าราชการทั้ง 3 ราย 
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) 
ของข้าราชการทั้ง 3 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง เพื่อพิจารณา รับย้ายต่อไป  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งคำร้องขอย้ายของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    1) นายนิมิต จันทุดม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
    2) นายอาทิตย์ แซ่ลิ้ม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองขอน ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
2. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
    1) นายสุปิติ  พิณสุวรรณ ตำแหน่งครู โรงเรียนประชามงคล ปัจจุบันช่วยปฏิบัตริาชการที่โรงเรียน

ราชินีบูรณะ สงักัด สพม. 9 ส่งคำร้องขอย้ายไปยงัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
3. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอย้ายได้ ในกรณีที่สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาปลายทาง มีตำแหน่งว่างสามารถพิจารณารับย้ายได้ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.6   เรื่อง  ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และ  เขต 4 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 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 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื ่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การนำวิธีการ

ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มา ใช้สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที ่ 9 มกราคม 2561 เรื ่อง 
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  แจ้งว่ามีตำแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่สามารถนำมาใช้รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
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ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ว่างจากการเลื่อนและ
แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง
ใหม่ 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  แจ้งว่ามีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่สามารถนำมาใช้รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

กลุ่ม หมายเหตุ 

1 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 35 นโยบายและแผน  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เสนอรายช่ือบุคลากรในสังกัด เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัดในการ
เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามญั 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย 
 1) ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 3      ประธานกรรมการ 
 2) นางสุรยี์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรต ิ ผอ.กลุ่มอำนวยการ    กรรมการ 
 3) นางสาวเยาวลกัษณ์  เที่ยงกระโทก  ผอ.กลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 4) นางสาวขนิษฐา  เสวกวาป ี ผอ.กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 5) นายวีระกิจ  เมง่อำพัน  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางพรทพิย์  ชมภูธวัช  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้เสนอรายช่ือบุคลากรในสังกัด  
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและ
ตัวช้ีวัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 4      ประธานกรรมการ 
 2) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 3) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย์  กรรมการ 
 4) นางสาวธนาภรณ์  สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
 5) นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางลภัสรดา  สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
2 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานร/ชำนาญงาน อ 35 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ ดังนี ้

1. ขออนุมัติให้ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
2 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 35 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู ้ลงนามในประกาศฯ แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ ให้ผู้มี
อำนาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 

4. ขออนุมัติเป็นหลักการ หากไม่มีผู ้ขอย้ายหรือขอเปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งว่าง ตามที่ได้
ประกาศไปแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับดำเนินการคัดเล ือก                 
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต่อไป  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.7   เรื่อง   การขอส่งคำร้องขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ   

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อไปดำรงตำแหน่งเดิมที่ส่วนราชการอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน   2 ราย   

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 57) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548   เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     การโอน   หมายถึง การแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู                   

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ของส่วนราชการหนึ่งไปดำรงตำแหน่งเดิม สังกัด
ส่วนราชการอื่น ในกระทรวงศึกษาธิการ 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครู ได้ยื่นคำร้องขอโอนระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของข้าราชการผู้ยื่นคำร้อง ขอโอน
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 15 หน้า  239-245  ) รายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อ – สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด ขอโอนไปที่ส่วนราชการ 

นางธนัชพร  
       แก้วพระ 

ตำแหนง่ ครู  ตำแหน่งเลขที่ 17328                                    
วิทยฐานะครูชำนาญการ                                                        
อันดับ คศ.2 รับเงินเดือน 29,930 บาท                                        
วุฒิการศึกษา ค.บ.   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา               
โรงเรียนบ้านวังดง้   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                     
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ได้ย่ืนคำร้องขอโอนระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของข้าราชการผู้ยื่นคำร้องขอโอนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ไม่
ติดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนไปดำรงตำแหน่ง ตามความประสงค์ได้ (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 16 หน้า 246-253 ) ดังนี ้

 

ชื่อ – สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด ขอโอนไปที่ส่วนราชการ 

นางฐาณิชนันท์   
      ใจจรงิ 

ตำแหนง่ ครู  ตำแหน่งเลขที่ 31614                                    
วิทยฐานะครูชำนาญการ                                                        
อันดับ คศ.2 รับเงินเดือน 32,070 บาท                                        
วุฒิการศึกษา ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ                        
และ ค.บ.การประถมศึกษา                                   
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   
สังกัด สพม. เขต 8 

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี                     
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
3. ตามหนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ท ี ่  ศธ 0206.2/ว 13 ลงว ันที ่ 26 พฤศจ ิกายน 2562                   

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 17 หน้า 254-256)  กำหนดไว้ว่า 
      1) การโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ส่งคำร้องถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน หรือเลขาธิการ กศน. แล้วแต่กรณี 

      2) การโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส่งคำร้องถึงผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 

  การพิจารณารับโอน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาหากมีตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และมิใช่
ตำแหน่งที่รอการยุบเลิก หรือตำแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายหรือนโยบายกำลังคนภาครัฐ 
(คปร.) กำหนด หรือตำแหน่งที่สงวนไว้ โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานและเงื่อนไขตามแบบคำร้องขอโอนที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ดังนี้ 
      1) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

      2) ไม่อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน 
      3) ไม่อยู่ระหว่างมเีงื่อนไขห้ามโอน ย้าย หรอืเปลี่ยนตำแหน่ง 
      4) ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  

        หรือไม่เคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      5) ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ไดก้ระทำโดยประมาท  

        หรือความผิดลหุโทษ 
      6) ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดลี้มละลาย 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอน ได้
ดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัตใิห้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งคำร้องขอโอนของ นางธนัชพร     
แก้วพระ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังด้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ไปยัง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการพิจารณารับโอนต่อไป 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งคำร้องขอโอนของ นางฐาณิชนันท์ ใจจริง 
ตำแหน่งครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปยังวิทยาลัยการอาชีพ 
กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการพิจารณารับโอนต่อไป 

3. ขออนุมัตไิว้เป็นหลักการ ดังนี้  
3.1 กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ดำเนินการส่งคำร้องขอโอนถึงเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเลขาธิการ กศน. 
แล้วแต่กรณี โดยใช้มติในการประชุมครั้งนี้  

3.2 กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการส่งคำร้องขอโอนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี โดยใช้มติในการประชุมครั้งนี้   

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งคำร้องขอโอนของ 

นางธนัชพร แก้วพระ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังด้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
4 ไปยังวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการพิจารณารับโอนต่อไป 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งคำร้องขอโอนของ นางฐาณิชนันท์    
ใจจริง ตำแหน่งครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปยังวิทยาลัย   
การอาชีพกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการพิจารณารับโอนต่อไป 
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3. ขออนุมัติไว้เป็นหลักการ ดังนี้  
     3.1 กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งรองผู ้อำนวยการ

สถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด ดำเนินการส่งคำร้องขอโอนถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ
เลขาธิการ กศน. แล้วแต่กรณี โดยใช้มติในการประชุมครั้งนี้  

     3.2 กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการส่งคำร้องขอโอนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี โดยใช้มติในการ
ประชุมครั้งนี้ 

 

 
มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.8   เรื่อง   การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตกิารแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดองค์ประกอบ

การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้สำหรับ
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2563 เป็นต้นไป 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2559 เรื ่อง การแก้ไข

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบ

ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

8. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้มีการแก้ไข 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีการ
ประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย 8 องค์ประกอบ คือ 1) วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ 2)ความรู้ความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา 3) ผลการปฏิบัติงาน 4) ประสบการณ์ 5) คุณวุฒิ 6) การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 7) ความอาวุโส
ตามหลักราชการ   8) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  ทั้งนี้ กำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดทำรายละเอียดในการ
ประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอ กศจ. เพื่อให้อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่อไป 

2. ต่อมาหนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้แก้ไขหลกัเกณฑ์  
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มี
ความ สอดคล้องกับบรบิทการบริหารงานบคุคลของ กศจ. จึงมีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการกลัน่กรองการย้ายข้าราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักงานบริหารการศึกษา
พิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ อกศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คือ ให้ยกเลิกข้อความใน
วิธีการข้อ 8.1 และ 8.2 ของ ช. ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 นอกนั้นคงเดิม 

3. ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวิธีการ ข้อ 9.
กำหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ 8.1 และ 8.2 (ปัจจุบันกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อกศจ.)            
นำคำร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มีคุณสมบัติ มาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 10 ก่อน และข้อ 11 ตามลำดับ 
พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู ้ประสงค์ขอย้าย แล้วนำผลการพิจารณามาจัดเรียงลำดับตามข้อ 10 ก่อนนำเสนอ           
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.) พิจารณาต่อไป  

4. ตัวอย่างประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยการอนุมัติ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็น
ประกาศ ฉบับปัจจุบันที่ใช้ในการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 18 หน้า     
257-263) 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ อกศจ. 

เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการ
ย้าย พร้อมทั้งมีหน้าที่ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มีคุณสมบัติ ดังนั้น การพิจารณาการย้ายผู้บรหิาร
สถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ถือเป็นการพิจารณาในภาพรวมของจังหวัด ประกอบกับการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่
ผ่านมา เกิดความ สับสนและความไม่ชัดเจนในการตีความการให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบการย้ายทีก่ำหนดไว้เดิม จึง
เห็นสมควรให้มีการ แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 – เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นคณะทำงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อจัดทำรายละเอียด ในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนำเสนอ กศจ. เพื่อให้ความ
เห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป 

 

ในการนี้ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเสนอรายช่ือคณะทำงาน ประกอบด้วย 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

      1.1 นายอนันต์  กัลปะ                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                         1.2 นายโอภาส  ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
      1.3 นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      1.4 นายอังกูร  จินจารักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      1.5 นางนันทญาพร  สุชาสันติ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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2. ผู้แทนในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
      2.1 นายนันทพล พงษ์สรอย 
      2.2 นายบำรุง  ข่ายคำ 
      2.3 นายประยูร  สุธาบูรณ์ 
           3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
                         3.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หรือ ผู้แทน 
      3.2.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3.3 นายวิวรรธน์  วรรณศิริ     ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง 
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
                         4.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หรือ ผู้แทน 
      4.2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      4.3 นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์    ผอ.ร.ร.บ้านซ่อง 
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
                         5.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หรือ ผู้แทน 
      5.2 นายนรากร  กาลสุวรรณ  ผอ.ร.ร.บ้านวังสิงห์ 
      5.2 นายพูลศักดิ์  จุ้ยเจริญ  ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย 
  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
                         6.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 หรือ ผู้แทน 
      6.2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                         6.3 นายนเรศ จงอารี    ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 
   7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                         7.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือ ผู้แทน 
      7.2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      7.3 นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์  ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ ดังนี ้
1. ขออนุมัติรายช่ือคณะทำงานจัดทำรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียด  ในการ

ประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการ
ประชุมการจัดทำรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  

3. ขออนุมัติเป็นหลักการ ก่อนการนำเสนอร่างรายละเอียดในการประเมินศักยภาพ ต่อ กศจ.กาญจนบุรี 
ในการประชุมครั้งต่อไป  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรายละเอียดในการ
ประเมินศักยภาพให้เรียบร้อยก่อนเสนอ กศจ.กาญจนบุรี ให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9    เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้    
เข้ารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผูช้่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสาขาวิชาเอกที่
ขาดแคลน จำนวน 1 อัตรา โดยบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การ
ขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที่ 
 

โรงเรียน 
 

อำเภอ 
เลขที่

ตำแหน่ง 
เลขที่

กรมบัญชีกลาง 

 

ตำแหน่ง 
อาศัยเบิก  

อัตรากำลงั 
อันดับ เงินเดือน 

1 ท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา 33139 0337446 ครูผู้ช่วย คศ.3 58,390 พอดีเกณฑ ์
 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53  มาตรา 56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 20 มีนาคม 2560 เรื ่อง การปรับปรุง
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  เรื่อง การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ชว่ย 
ข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าข้ันต่ำ หรือสูงกว่าข้ันต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
แล้ว ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี 



70 
 

 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
ผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไป
อาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในข้ัน
หรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

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

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีความประสงค์และต้องการวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสาขาวิชาเอกที่ขาด
แคลน โดยใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบนั
มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือข้ึนบัญชี จำนวน 11 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 184 คน ดังนี้ 

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

ภาษาพม่า   หมดบญัชี 
ภาษาฝรั่งเศส   1 
ภาษาญี่ปุ่น   2 
ภาษาจีน   หมดบญัชี 
ดนตรีศึกษา   หมดบญัชี 
ดนตรีไทย   หมดบญัชี 
ดนตรีสากล   หมดบญัชี 
คณิตศาสตร์   หมดบญัชี 
ภาษาไทย   หมดบญัชี 
ภาษาอังกฤษ   หมดบญัชี 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  48 
 ฟิสิกส ์ 2 
 ชีววิทยา 1 
 สังคมศึกษา 37 
 พลศึกษา 18 
 ศิลปศึกษา หมดบญัชี 
 นาฏศิลป์ หมดบญัชี 
 คอมพิวเตอร ์ 35 
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ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก บัญชีคงเหลือ (ราย) 

 

เกษตรศาสตร ์ หมดบญัชี 

คหกรรมศาสตร ์ หมดบญัชี 

ประถมศึกษา หมดบญัชี 
การศึกษาปฐมวัย หมดบญัชี 
แนะแนว หมดบญัชี 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 40 
บรรณารักษ์ หมดบญัชี 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันท่ี 5 กันยายน  พ.ศ. 2563 
รวมท้ังสิ้น 184  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ใช้ใน

การบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง              
ครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก ดังนี้ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนครู 
ตามเกณฑ์ 

ก.ค.ศ. 

สาขาวิชาเอกของครผูู้สอนตามที่ สพฐ. กำหนด (อัตราที)่ 
1 2 3 4 5 6 7 7-8 

ข้ึนไป 
1 - 20 คน 1 ประถม 
21-40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย 
41-60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต 

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

ศาสตร ์
นักเรียนรวม 121 ข้ึนไป 

ก่อนประถม  
ถึง ป.6 

คำนวณตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. 

ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

 
เพิ่มเติม 

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

 
 
 

หมายเหตุ  (1) สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้กำหนดสาขา
วิชาเอกในลำดับถัดไปตามตารางนี้ มากำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที่    
ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมช้ันแล้ว จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถกำหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้) 
    (2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  และ
หลักสูตรสถานศึกษา เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครู
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนึ ้
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของโรงเรียนท่า

มะกาวิทยาคม จำนวน 1 อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลน ตามที่
โรงเรียนต้องการจากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี            
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 เพื ่อนำไปบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งครู เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   

4. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (4) สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10    เรื่อง การประเมนิบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน       
ท่ีมีประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภทท่ัวไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชีระดับชำนาญการ) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการประเมินบคุคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งสำหรบัผูป้ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
( ตำแหน่งประเภททั่วไป ) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีระดับชำนาญการ) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อัตรา
เงินเดือน 

กลุ่มงาน วันที่เสนอ 

1 นางอุไร  ต้นทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ อ 9 42,040 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

27/9/2562 

2 นางสาวกฤษณี 
        วิษณุจันทรา 

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ อ 10 40,110 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

20/9/2562 

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

แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่องการย้าย

และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่องการจัด
กลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่องมาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการคครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1006/ว 10 ลงวันที ่ 24 ธันวาคม 2557 เรื ่องอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตฐานกำหนดตำแหน่ง 

6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่องการประเมินบุคคลเพือ่
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภททั่วไป ) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง                   
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไป
เป็นอำนาจของ ก.ศ.จ.ของจังหวัดน้ันๆ ตามคำสั่งนี้ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย ดังนี้    

 
2. ข้าราชการรายดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนประเภทตำแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภท

วิชาการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับการประเมินและตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ดังนี ้

2.1  นางอุไร  ต้นทอง  
2.1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) วิชาเอกการจัดการทั่วไป เมื่อ 4 สิงหาคม 2551 ) 
2.1.2 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ในวันที่ 

22 สิงหาคม 2562 ได้แก่ 
- มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562) ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2557  

2.1.3 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตรง
ตามที่ ก.พ. กำหนด ได้แก่ 

- มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามข้อ 2.1.2 จำนวน 2 ปี 
- มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื ่นซึ ่งมีลักษณะงานเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและดำรงตำแหน่งไม่ตำ
กว่าระดับ 3 ถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ( ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 
ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รวม 9 ปี 0 เดือน 18 วัน  นับระยะเวลาเกื้อกูลโดยหารครึ่งได้ 4 ปี 6 เดือน 11 วัน) 

2.1.4 มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั ้นต่ำของตำแหน่งที ่จะแต่งตั ้ง (อัตราเงินเดือนขั ้นต่ำของ          
ระดับชำนาญการ คือ 15,050 บาท) 

2.2 นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา  
2.2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) วิชาเอกการจัดการทั่วไป เมื่อ 18 มีนาคม 2537 ) 
2.2.2 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในวันที่            

22 สิงหาคม 2562 ได้แก่ 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อัตรา
เงินเดือน 

กลุ่มงาน วันที่เสนอ 

1 นางอุไร  ต้นทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ อ 9 42,040 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

27/9/2562 

2 นางสาวกฤษณี 
        วิษณุจันทรา 

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ อ 10 40,110 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

20/9/2562 
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- มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562) ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2557  

2.2.3 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตรง
ตามที่ ก.พ. กำหนด  

- มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามข้อ 2.2.2 จำนวน 2 ปี 
- มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื ่นซึ ่งมีลักษณะงานเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและดำรงตำแหน่งไมต่ำ
กว่าระดับ 3 ถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ( ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2537 
ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รวม 23 ปี 5 เดือน 4 วัน นับระยะเวลาเกื้อกูลโดยหารครึ่ง ได้ 11 ปี 5 เดือน 6 วัน) 

2.2.4 มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับ
ชำนาญการ คือ 15,050 บาท) 

  3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล อยู ่ในหลักเกณฑ์ที ่จะดำเนินการต่อไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การนับระยะเวลาขั้นต่ำการเลื่อน

และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แล้ว  จึงเห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณา
การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ( ตำแหน่งประเภททั่วไป )และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนึ ้
1.  อนุมัติการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึง่มีลกัษณะงานเชิงวิชาการ

หรือวิชาชีพที ่เกี่ยวข้องหรือเกื ้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั ้งของข้าราชการทั้ง 2 ราย รายละเอียดตามแบบขอนับ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข  19 
หน้า  264-266 ) 

2. อนุมัติให้ประกาศรายชื่อและผลงานทางวิชาการผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ ดังนี้ 
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ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่ง/ระดับ ชื่อผลงานท่ีจะส่งประเมิน ข้อเสนอ/แนวความคิด หมายเหตุ 

1. นางอุไร  ต้นทอง นักวิชาการเงิน
และบัญชี/
ปฏิบัติการ 

การจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ KTB 
Corporate Online 

การเขียนเช็คด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป 

**มีสัดส่วนของ
ผลงานที ่ปฏิบัติ
เอง 100 % 

2. นางสาวกฤษณี  

             วิษณุจันทรา 

นักวิขาการเงิน
และบัญชี/
ปฏิบัติการ 

การบันทึกบัญชีและการ
ตรวจสอบข้อมูลบัญชีตาม
เกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

1 
 

การวางแผนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยใช้ 

Deming Cycle 

**มีสัดส่วนของ
ผลงานที ่ปฏิบัติ
เอง 100 % 

 

3. พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลือ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง่บุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ ประกอบด้วย  

3.1 นายวิทยาเกียรต ิ เงินด ี        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธานกรรมการ                 
                                            ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      
3.2 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          กรรมการ                 
                                            ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      

        3.3 นางสาวถนอมศรี  อัมพร      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 

         3.4 นางเบญญาภา  เพิ่มพลู       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
        โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่                
15 กันยายน 2548   

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.11   เรื่อง  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 
2562)  เป็นรายบุคคล  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เป็นรายบุคคล รายนายสมมาตร วงศ์กาญจนาวัฒน์ตำแหนง่ครู
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน (ช่วยราชการโรงเรียนบ้านหัวนาตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562) กรณีได้รับโทษตัดเงินเดือนและต่อมาได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนดังกล่าว 

  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ ๑6/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบคุคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
5. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2562 
9. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา 
10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่  28 มีนาคม 2562  เรื่อง การประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 เรื่อง  การเลื่อนเงินเดอืน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ  

12. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5324 ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลือ่นข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2562) 

13. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 112/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 
14. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 764/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562   
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1.ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 ให้เลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา(วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) และมีผู้ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือนกรณีได้รับโทษตัดเงินเดือนจำนวน 1 ราย คือ นายสมมาตร วงศ์กาญจนาวัฒน์   ตำแหน่งครูโรงเรียน         
บ้านห้วยน้ำโจน (ช่วยราชการโรงเรียนบ้านหัวนาตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)  

2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนของข้าราชการราย
ดังกล่าว ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 764/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จึงมีผลทำให้
ข้าราชการในรายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 
ตุลาคม 2562)    

3. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการรายดังกล่าว (วันที่ 1 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2562) ดังนี ้

 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 20 หน้า 267-269 ) 

ชื่อ-สกลุ ตำ 
แหน่ง 

วิทย
ฐานะ 

โรง 
เรียน 

ตำ 
แหน่ง
เลขท่ี 

เลขท่ี 
จ่าย
ตรง 

ระดับ
การ

ประเมิน 

คะ 
แนน 

อันดับ เงินเดือน
ก่อน
เลื่อน 

ฐาน 
คำนวณ 

ร้อย
ละ 

เงินท่ี
ได้

เลื่อน 

เงิน 
เดือน 

1ตค62 

นายสมมาตร 
วงศ์กาญจนา
วัฒน ์

 

ครู ชำนาญ
การ

พิเศษ 

บ้าน
ห้วย 

น้ำโจน 

282 0004
724 

ดีเด่น 95 คศ.3 53,880 49,330 3.30 1,630 55,510 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี   พิจารณาแล้วเห็นว่า  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้ตรวจสอบจากหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 

เป็นรายบุคคล รายนายสมมาตร วงศ์กาญจนาวัฒน์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน (ช่วยราชการโรงเรียนบ้านหัว
นาตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) กรณีได้รับโทษตัดเงินเดือนและต่อมาได้มีคำสั่ง
เพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนดังกล่าว ดังนี้ 
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2. ขออนุมัติเป็นหลักการ หากผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยอนุมัติของ กศจ.เรียบร้อยแล้ว จะ

ดำเนินการส่งคำสั่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวทราบ 

 

ชื่อ-สกลุ ตำ 
แหน่ง 

วิทย
ฐานะ 

โรง 
เรียน 

ตำ 
แหน่ง
เลขท่ี 

เลขท่ี 
จ่าย
ตรง 

ระดับ
การ

ประเมิน 

คะ 
แนน 

อันดับ เงินเดือน
ก่อน
เลื่อน 

ฐาน 
คำนวณ 

ร้อย
ละ 

เงินท่ี
ได้

เลื่อน 

เงิน 
เดือน 

1ตค62 

นายสมมาตร 
วงศ์กาญจนา
วัฒน ์

 

ครู ชำนา
ญการ
พิเศษ 

บ้าน
ห้วย 

น้ำโจน 

282 000
472
4 

ดีเด่น 95 คศ.3 53,880 49,330 3.30 1,630 55,510 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.12     เรื่อง   การเกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกนิเกณฑ์ไปกำหนดใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูตำ่กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 14 อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3 อัตรา 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 อัตรา 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8              จำนวน 9 อัตรา 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ 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 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จำนวน 14 อัตรา ดังนี้    

 

ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
เลขที่

ตำแหน่ง 
อัตรา 

เงินเดือน 

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

สพป.กาญจนบุรี เขต 1  (จำนวน 3 อัตรา) 
1 บ้านหัวหิน  ครูผู้ช่วย 3555 56,610 1 9 10 1 10 11 +1 
2 วัดกาญจนบุรีเก่าฯ ครูผู้ช่วย 325 49,420 1 6 7 1 7 8 +1 

3 บ้านสระเศรษฐี  ครูผู้ช่วย 1674 62,760 1 6 7 1 7 8 +1 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3  (จำนวน 2 อัตรา) 
4 หลุงกัง ครู 8621 37,900 1 6 7 1 9 10 +3 

5 อนุบาลสังขละบุรี ครู 397 51,870 5 71 76 3 81 84 +8 

สพม. เขต 8  (จำนวน 9 อัตรา) 
6 ประสาทรัฐประชา

กิจ      อ.ดำเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี 

ครู 3121 20,480 3 56 59 4 58 62 +3 

7 โพหัก "วงศ์สมบูรณ์
ฯ"      อ.บางแพ จ.
ราชบุรี 

ครู 3216
4 

41,620 1 12 13 1 13 14 +1 

8 บ้านคาวิทยา  ครู 3254
4 

18,890 3 40 43 3 46 49 +6 
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ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
เลขที่

ตำแหน่ง 
อัตรา 

เงินเดือน 

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

9 ไทรโยคน้อยวิทยา 
อ.ไทรโยค 

ครู 2515 39,370 2 24 26 2 26 28 +2 

10 บ่อพลอย
รัชดาภิเษก อ.บ่อ
พลอย 

ครู 1034
80 

34,310 4 58 62 4 59 63 +1 
11 หนองขาวโกวิทพิทยา ครู 3305

4 

55,030 1 12 13 1 14 15 +2 

12 หนองขาวโกวิทพิทยา ครู 3306
9 

56,100 1 12 13 1 14 15 +2 

13 ห้วยกระเจาพิทยา
คม อ.ห้วยกระเจา 

ครู 7710 21,670 2 22 24 2 23 25 +1 
14 พนมทวนชนูปถัมถ์ 

อ.พนมทวน 

ครู 3337
4 

18,910 3 40 43 3 42 45 +2 

2. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสาย
งานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที ่มีอ ัต รากำลังสายงาน 
การสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 

3. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่
เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    ได้พิจารณา
เกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ 
 
 

ชื่อ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

หน่วยงานการศึกษา
เดิม 

เงินเดือน เกิน
เกณฑ์ 

หน่วยงานการศึกษาที่กำหนด
ใหม ่

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ข้ัน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1  (จำนวน 3 อัตรา) 
1 ครู 355

5 
บ้านหัวหิน คศ.3 56,610 +1 วัดทุ่งลาดหญ้าฯ  -4  

2 ครู 325 วัดกาญจนบุรีเก่าฯ  คศ.3 49,420 +1 วัดชุกพี้  -1  

3 ครู 167
4 

บ้านสระเศรษฐี  คศ.4 62,760 +1 วัดยางเกาะ  -1  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  (จำนวน 2 อัตรา) 

4
5
1 

ครู 8621 หลุงกัง คศ.3 37,900 3 
 

วัดปากกิเลน -1  

5 ครู 397 อนุบาลสังขละบุรี คศ.3 51,870 8 บ้านดงโคร่ง -1  

สพม. เขต 8  (จำนวน 9 อัตรา) 
6 ครู 3121 ประสาทรัฐประชากิจ 

อ.ดำเนินสะดวก จ.
ราชบุรี 

+3 คศ.1 20,480 กาญจนานุเคราะห์   -8  
7 ครู 3216

4 
โพหัก "วงศ์สมบูรณ์ฯ" 
.ราชบุรี 

+1 คศ.2 41,620 ร่มเกล้า กาญจนบุรี              
อ.ทองผาภูมิ 

-2  
8 ครู 3254

4 
บ้านคาวิทยา  +6 คศ.1 18,890 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  -2  

9 ครู 2515 ไทรโยคน้อยวิทยา          
อ.ไทรโยค 

+2 คศ.3 39,370 เทพมงคลรังษี  -2  
10 ครู 1034

80 
บ่อพลอยรัชดาภิเษก        
อ.บ่อพลอย 

+1 คศ.1 34,310 หนองรีประชานิมิต 
อ.บ่อพลอย 

-1  
11 ครู 3305

4 
หนองขาวโกวิทพิทยาคม     
อ.ท่าม่วง 

+2 คศ.3 55,030 ทองผาภูมิวิทยา  -1  
12 ครู 3306

9 
หนองขาวโกวิทพิทยาคม      +2 คศ.3 56,100 เลาขวัญราษฎร์บำรุง  -1  

13 ครู 7710 ห้วยกระเจาพิทยาคม       
อ.ห้วยกระเจา 

+1 คศ.1 21,670 วิสุทธรังษี  -3  
14 ครู 3337

4 
พนมทวนชนูปถัมถ์         
อ.พนมทวน 

+2 คศ.1 18,910 อุดมสิทธิศึกษา  -1  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   เกลี ่ยอัตราว่าง
ข้าราชการครู โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
ไปกำหนดในสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน 14 อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1.  อนุมัติการเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู จำนวน 14 อัตราไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา

แห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.13   เรื่อง  การเกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตำ่กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนตำแหน่งและอตัรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่
มีอัตรากำลังรองผู ้อำนวยการสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 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 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สพป.กาญจนบุร ี เขต 3 ม ีตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที ่ม ีอ ัตรากำล ังครู                  
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 2 อัตรา ดังนี้    

ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
เลขที่

ตำแหน่ง 
อัตรา 

เงินเดือน 

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

1 บ้านหินตั้ง ครู 2549 55,500 1 17 18 1 18 19 +1 

2 บ้านหนองเจริญ ครู 2046 60,610 1 5 6 1 6 7 +1 

2. ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสาย
งานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที ่มีอ ัตรากำลังสายงาน  
บริหารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19   ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 

3. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลีย่อัตราว่างที่เกนิ
เกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที ่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 
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การพิจารณาเกลี่ยอัตราตำแหน่งครู จากโรงเรียนเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา  

ที่ 
 
 

ชื่อ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

หน่วยงาน
การศึกษาเดิม 

เงินเดือน เกิน
เกณฑ์ 

หน่วยงานการศึกษา
ที่กำหนดใหม ่

ช่ือตำแหน่ง ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ข้ัน 

1 ครู 254
9 

บ้านหินตั้ง คศ.
3 

55,50
0 

1 วัดป่าถ้ำภูเตย รอง ผอ.สถานศึกษา -1  

2 ครู 204
6 

บ้านหนองเจริญ คศ.
3 

60,61
0 

1 บ้านอู่ล่อง รอง ผอ.สถานศึกษา -1  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เกลี ่ยอัตราว่างข้าราชการครู โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจาก
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน  2 อัตรา 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู จำนวน 2 อัตรา 

ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่    
ก.ค.ศ.กำหนด             

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.14   เรื่อง  การเกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาท่ี ยุบ รวม 
หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานบริหาร
สถานศึกษาตำ่กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตราว่างโดยการตัดโอนตำแหน่งและอตัรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไป
กำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 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 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือ
เลิก จำนวน 1 อัตรา ดังนี้     

ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
เลขที่

ตำแหน่
ง 

อัตรา 

เงินเดือน 

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

1 บ้านพุปลู ผอ.สถานศึกษา 2271 62,100 0 0 0 1 2 3 +3 

2. ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสาย
งานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที ่มีอ ัตรากำลังสายงาน  
บริหารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19   ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 

3. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลีย่อัตราว่างที่เกนิ
เกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที ่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 
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การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา 

ที่ 
 
 

ชื่อ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

หน่วยงาน
การศึกษาเดิม 

เงินเดือน เกิน
เกณฑ์ 

หน่วยงานการศึกษา
ที่กำหนดใหม ่

ช่ือตำแหน่ง ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ข้ัน 

1 ผอ.
สถานศึกษา 204

6 
บ้านพุปลู คศ.

4 
62,10

0 

ยุบเลิก บ้านห้วยกบ รอง ผอ.สถานศึกษา -1  
 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เกลี่ยอัตราว่างสายงานบริหารสถานศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่ มีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 1 อัตรา 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการเกลี่ยอัตราว่างสายงานบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 1 อัตรา  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที ่มีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด             

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.15    เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมนิสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนา้ท่ี ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี             

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธ์ิ

ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 158/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 
เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ
แหแน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

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

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ

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

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั ้งที ่ 3/2562 เมื ่อวันที ่ 12 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติแต ่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามรายชื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประเมิน ชุดละ 3 คน 
ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา (ข้าราชการบำนาญด้านการบรหิารการศึกษา)  
3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มผีลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและไดร้ับการยอมรับ  
4) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ ่มบริหารงานบุคคล ซึ่ง

คณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ทั้ง 5 เขต  จะทำ
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 110 ราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                  
ที ่ 158/2562 สั ่ง ณ วันที ่ 13 มีนาคม 2562 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน            
ในหนา้ที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปีเพื่อ
ประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเนื่องจาก นายณรงค์  ศรีละมูล  ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นประธานกรรมการประเมินฯ  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงต้องเปลี่ยนแปลงประธาน
กรรมการประเมินฯ และขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการของแต่ละคณะ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการประเมินฯ ทั้งนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแก้ไข ปรับเปลี่ยนรายช่ือคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ 158/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการ ดังนี้ 

คณะท่ี 1 
 

ท่ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่ง ขอเปลี่ยนเป็น  

ทำหน้าท่ี 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายณรงค์  ศรีละมุล ผอ.สพป.กจ.3 นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กจ.4 
ร ักษาราชการแทน 
ผอ.สพป.กจ.3 

ประธานกรรมการ 

2 นางสาวพิมพ์ภาพัฒน์  พระแท่น ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวขนิษฐา  เสวกวาปี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

เลขานุการ 

 

คณะท่ี 2 
 

ท่ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่ง ขอเปลี่ยนเป็น  

ทำหน้าท่ี 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายณรงค์  ศรีละมุล ผอ.สพป.กจ.3 นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กจ.4 
ร ักษาราชการแทน 
ผอ.สพป.กจ.3 

ประธานกรรมการ 

2 นางสาวลัดดาวัลย์  มิตรน้อย ลูกจ้างชั่วคราว นายวีระกิจ  เม่งอำพัน นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

เลขานุการ 
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2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แล้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยเร็ว  

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอ 

4. กรณีคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
เสนอรายชื่อไปยังผู้อำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.16    เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รบั
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3             

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  ราย  นางชนิสรา  อังคตรีรัตน์ ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึน 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกำหนด
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

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

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วย นางชนิสรา  อังคตรีรัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอใหไ้ด้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 

3. ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
คือคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยเข้า
ศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และได้รับหนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  

4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช ้เวลาราชการต่อผ ู ้บ ังคับบัญชาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้น
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็นตาม
หลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม . )  สาขาวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้  จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2. ข้าราชการดังกล่าวสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  27 กันยายน 2562 ซึ่ ง เป็นวันที่หลังจาก
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที่  6 มิถุนายน 2562)  

3. คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนเป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
หรือระดับปริญญาโทที่ ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้ ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่ เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนการ
สอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  

4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและ
ขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ ได้รับคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตาม คุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่  11 
ธันวาคม 2562 ซึ่งเกิน 60 วันนับตั้งแต่ วันที่สำเร็จการศึกษา (สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่  27 กันยายน 
2562 และได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2562) ให้
ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่ยื่นคำขอ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้ นางชนิสรา  อังคตรีรัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ จากเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 16,140 บาท 
เป็นเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 72 ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 17 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 13 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 11  ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 11 ราย 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  20 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 หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(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 72 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 17 ราย 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วัน
แต่งตัง้
เป็นคร ู1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ว่าที่ ร.ต.ญงิ 
ฐานิศร      
        ชูสุ่น 

บ้านวัง
ลาน 

28 ธ.ค. 
60 

80.70 83.33 85.09 87.72 89.45 91.23 92.98 94.74 28 ธ.ค. 
62 

2 นางศากุล   
    พัฒนมาศ 

อนุบาล
กาญจนบรุ ี

28 ธ.ค. 
60 

76.31 80.70 87.72 90.29 92.11 95.62 95.62 98.24 28 ธ.ค. 
62 

3 นายศุภชัย   
     กองผุย 

อนุบาล
กาญจนบรุ ี

28 ธ.ค. 
60 

66.67 69.30 73.68 76.31 82.46 85.97 92.11 97.37 28 ธ.ค. 
62 

4 น.ส.ฑิฆัมพร   
     พรมมา 

อนุบาล
กาญจนบรุ ี

28 ธ.ค. 
60 

71.93 74.57 77.19 80.70 82.45 84.21 91.23 96.49 28 ธ.ค. 
62 

5 น.ส.นฤมล  
อุสาหะ 

อนุบาล
กาญจนบรุ ี

28 ธ.ค. 
60 

70.18 74.56 80.71 82.46 92.11 95.62 95.62 98.24 28 ธ.ค. 
62 

6 น.ส.กนกวรรณ   
     ปันแก้ว 

อนุบาลวัด
ไชยชุมพล
ชนะสงคราม 

28 ธ.ค. 
60 

71.05 75.44 81.58 90.35 91.23 93.86 95.61 96.49 28 ธ.ค. 
62 

7 นายเจตบดินทร์  
บุญญรัตน์ 

ดิศกุล 28 ธ.ค. 
60 

66.66 70.18 85.96 97.36 81.57 95.26 91.22 94.73 28 ธ.ค. 
62 

8 น.ส.รุ่งรัตน์   
     เถาว์เมฆ 

วัดวัง
ศาลา 

28 ธ.ค. 
60 

98.06 98.06 96.61 96.61 96.61 98.26 97.09 97.09 28 ธ.ค. 62 

9 น.ส.วิลาวัณย์   
   ตั้งกิจดีมั่น 

วัดกร่าง
ทองราษฎร์
บูรณะ 

28 ธ.ค. 
60 

74.95 77.60 80.70 85.09 88.60 90.35 92.10 96.49 28 ธ.ค. 62 

10 นายบุญเรือง   
    บุญเทียน 

วัดกร่าง
ทองราษฎร์
บูรณะ 

28 ธ.ค. 
60 

72.80 84.13 87.72 91.23 94.64 96.49 96.49 98.24 28 ธ.ค. 62 

11 นายธันญธรณ์   
   ธรรมบำรุง 

วัดลำ
สำรอง 

28 ธ.ค. 
60 

54.38 56.14 60.53 68.42 72.02 74.56 81.58 92.10 28 ธ.ค. 62 

12 นายอลงกรณ์   
   บุ่นวรรณา 

วัดขุน
ไทยธารา
ราม 

28 ธ.ค. 
60 

79.82 80.70 82.46 84.21 83.33 89.56 92.39 88.60 28 ธ.ค. 62 

13 น.ส.ชุติมา   
     คงดิษฐ ์

บ้าน
มะกอกหมู่
(ปุญสิริ
วิทยา) 

28 ธ.ค. 
60 

75.43 85.08 96.48 99.12 80.23 89.47 95.61 98.24 28 ธ.ค. 62 

14 น.ส.นาตยา   
     นวนนาง 

บ้านห้วย
น้ำโจน 

28 ธ.ค. 
60 

61.41 71.93 74.56 81.58 91.81 95.03 97.37 97.37 28 ธ.ค. 62 

15 น.ส.กัลยา   
     ชมชื่น 

วัดสระกลอย
สามัคคีธรรม 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 71.05 74.56 77.19 89.47 90.35 92.98 96.48 28 ธ.ค. 62 

16 น.ส.วิไลวรรณ   
     ผุดเผือก 

บ้านท่าพุ 28 ธ.ค. 
60 

81.57 83.33 87.71 90.34 85.08 85.08 86.84 90.34 28 ธ.ค. 62 

17 นายเอนก   
    ฤทธิ์ขันธ ์

อนุบาลด่าน
มะขามเต้ีย 

28 ธ.ค. 
60 

50.00 53.51 60.53 66.67 65.79 67.54 74.56 80.70 28 ธ.ค. 62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 13 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 นางปุณยนุช   
    พรานไพร 

วัดสาลว
นาราม 

28 ธ.ค. 
60 

64.04 69.30 71.05 73.68 81.58 92.11 92.98 92.98 28 ธ.ค. 
62 

2 น.ส.สุธาทิพย ์
  รอดหลง 

วัดสาลว
นาราม 

28 ธ.ค. 
60 

56.14 57.89 66.67 70.18 77.19 80.70 86.84 87.72 28 ธ.ค. 
62 

3 นายณรงค์  
      มะลิลา 

อนุบาล
ห้วย
กระเจา 

28 ธ.ค. 
60 

64.29 66.06 70.22 73.77 75.75 80.25 84.60 88.94 28 ธ.ค. 
62 

4 น.ส.กะรัต 
 ทองใสพร 

บ้านตลาดเขต

มิตรภาพ
ที่ 105 

28 ธ.ค. 
60 

61.11 63.07 72.55 79.65 81.00 83.57 89.31 92.06 28 ธ.ค. 
62 

5 นายพงศกร  
     แว่นแก้ว 
 

อนุบาล 

วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

28 ธ.ค. 
60 

70.03 73.58 79.69 90.52 83.43 89.12 93.28 94.86 28 ธ.ค. 
62 

6 น.ส.กัลย์ณิศา   
  หอมจันทร ์

อนุบาล 

วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

28 ธ.ค. 
60 

83.01 87.96 91.69 92.48 92.72 94.68 96.64 96.64 28 ธ.ค. 
62 

7 น.ส.สิริกาญจนาภา   

    คงนานด ี
อนุบาล 

วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

28 ธ.ค. 
60 

79.27 79.88 82.63 84.41 88.75 90.52 92.30 94.07 28 ธ.ค. 
62 

8 น.ส.วมิลพรรณ   
      ผลเกิด 

อนุบาล 

วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

28 ธ.ค. 
60 

80.07 80.67 83.43 85.20 88.75 90.52 92.30 94.07 28 ธ.ค. 62 

9 น.ส.ทิพวัลย์ 
  กิมน้อย 

อนุบาล 

วัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

28 ธ.ค. 
60 

71.01 75.35 83.43 91.13 87.77 89.54 91.32 95.85 28 ธ.ค. 62 

10 น.ส.วรารัตน์ 
  สิงหกาญจน์สกุล 

บ้านหลุม
หิน 

28 ธ.ค. 
60 

81.05 84.59 86.18 87.96 84.59 87.16 87.96 89.73 28 ธ.ค. 62 

11 น.ส.ศิริเพ็ญ   
กิจกระจ่าง 

บ้านหนอง

ตายอด 
28 ธ.ค. 

60 
78.07 84.21 88.60 92.11 93.86 93.86 97.37 98.25 28 ธ.ค. 62 

12 นางอรวรรณ  
ชูชาติตน 

วัดพระ
แท่นดงรงั 

28 ธ.ค. 
60 

58.17 64.10 68.63 75.12 81.84 85.57 91.51 96.64 28 ธ.ค. 62 

13 น.ส.อัจฉรา   
ประทุมสูตร 

วัดเขา
ใหญ่ 

2 ต.ค.60 73.53 78.67 81.42 87.35 81.80 86.92 92.86 93.65 2 ต.ค. 62 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 11 ราย 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.สุดารัตน์   
   พนาอุดม 

บ้าน
บ้องตี้ 

28 ธ.ค. 
60 

77.19 80.70 85.96 89.47 87.72 90.35 92.98 94.74 28 ธ.ค. 62 

2 น.ส.ยุฑามาศ   

     วงษะ 

เพียงหลวง 
3 (บ้าน
เหมืองแร่อี
ต่อง)ฯ 

28 ธ.ค. 
60 

62.32 65.08 67.46 73.58 75.35 81.39 83.05 83.85 28 ธ.ค. 62 

3 นายเอกรัตน์      
   จินดารัตน ์

บ้านเกริงก
ระเวยี 

28 ธ.ค. 
60 

67.13 73.80 78.76 81.60 82.78 87.64 93.85 95.66 28 ธ.ค. 62 

4 นายปกรณ์   
      ศรีดวม 

วัดหิน
ดาด 

28 ธ.ค. 
60 

70.21 72.17 74.83 78.29 81.65 84.21 89.35 91.12 28 ธ.ค. 62 
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ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ีบรรจุ 
ผลการประเมิน คร้ังที่ วันแต่งตั้ง

เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 น.ส.มิณฑิญา   
    วิเศษสงิห์ 

สมาคมป่าไม้
แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ 

28 ธ.ค. 
60 

58.77 62.28 65.38 70.17 73.68 76.31 85.96 90.35 28 ธ.ค. 62 

6 นายปฏิภาณ   
    ชัยศรีรัมย ์

บ้านป่าไม้
สะพานลาว 

28 ธ.ค. 
60 

61.40 62.28 64.03 65.78 66.67 68.42 69.29 71.05 28 ธ.ค. 62 

7 น.ส.สุภาพร   
     เพ็ญพงศ ์

บ้านห้วย
มาลัย 

28 ธ.ค. 
60 

79.82 79.82 85.09 86.84 95.61 95.61 97.37 97.37 28 ธ.ค. 62 

8 น.ส.วันดี   
   เรืองวงษ์งาม 

บ้านยาง
ขาว 

28 ธ.ค. 
60 

59.65 62.28 62.28 69.30 72.81 72.81 88.60 88.60 28 ธ.ค. 62 

9 นายนิติเทพ   
   ยอดไกรศร ี

บ้านซอง
กาเรีย 

28 ธ.ค. 
60 

61.15 68.43 71.98 80.29 75.53 83.23 87.58 91.12 28 ธ.ค. 62 

10 น.ส.พร
ประภา  หมี
แรต 

อนุบาลสังข
ละบุร ี

28 ธ.ค. 
60 

60.52 63.15 70.17 78.94 80.70 85.96 92.10 94.73 28 ธ.ค. 62 

11 น.ส.ศุจิดา  
ไชยลา 

บ้านท่าดิน
แดง 

28 ธ.ค. 
60 

75.43 78.68 80.25 83.01 85.18 86.56 88.14 91.50 28 ธ.ค. 62 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 11 ราย 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วัน
แต่งตัง้
เป็นคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.เดือนเพ็ญ   
  กลับศร ี

บ้าน
หนองเข้ 

28 ธ.ค.60 66.67 70.22 74.93 80.25 82.82 85.39 94.07 97.44 28 ธ.ค.62 

2 นายพงษ์พัฒน์   
   แซ่ฉั่ว 

ชุมชนบ้าน

หลุมรัง 
28 ธ.ค.60 84.22 85.99 87.77 89.34 90.53 92.30 94.87 97.44 28 ธ.ค.62 

3 นายชารีแวน   
    นกจันทร ์

บ้าน
หนองรี 

28 ธ.ค.60 89.50 90.48 91.27 92.86 95.24 96.03 97.62 98.41 28 ธ.ค.62 

4 น.ส.รัศก์จิราภรณ ์

    อ่อนบรรจง 
บ้าน
หนองรี 

28 ธ.ค.60 90.48 90.48 91.27 92.86 95.24 96.03 97.62 98.42 28 ธ.ค.62 

5 น.ส.ทยากร   
    ตาลแก้ว 

บ้าน
หนองหมู 

28 ธ.ค.60 69.61 70.40 77.08 81.42 84.97 88.33 90.71 95.24 28 ธ.ค.62 

6 น.ส.อภิชญา  
     เอมวงษ ์

บ้าน
หนองหมู 

28 ธ.ค.60 72.36 75.12 80.44 84.18 87.54 89.31 93.65 95.24 28 ธ.ค.62 

7 น.ส.รุ่งอรุณ   
    ลิ้มรัตน ์

บ้าน
หนองปรือ 

28 ธ.ค.60 74.75 79.27 81.04 84.40 86.97 89.53 91.31 93.06 28 ธ.ค.62 

8 น.ส.เบญจ
มภรณ ์
  พรพุทธรักษา 

บ้าน
หนองรี 

28 ธ.ค.60 61.34 64.00 68.62 77.96 76.51 80.85 85.99 92.10 28 ธ.ค.62 

9 น.ส.ทัศนีย์   
   พัฒนมาศ 

อนุบาล
บ่อพลอย 

28 ธ.ค.60 73.15 74.93 78.48 81.05 85.99 89.55 92.30 94.86 28 ธ.ค.62 

10 น.ส.ชลพิชา  
   เจริญกุล 

ป่าไม้
อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) 

28 ธ.ค.60 63.87 71.94 78.85 84.97 90.10 96.03 96.83 97.61 28 ธ.ค.62 

11 น.ส.นภัค   
    สุขสถาพรชัย 

บ้าน
หนองเค็ด 

28 ธ.ค.60 81.65 83.61 90.09 93.46 90.51 91.31 95.04 95.84 28 ธ.ค.62 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 20 ราย 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.จันทนา   
  คล้ายอินทร ์

ศรีสวัสดิ์
พิทยาคม 

15 ส.ค. 
60 

96.42 54.25 67.46 70.22 73.58 85.01 86.79 94.31 15 ส.ค. 62 

2 น.ส.พรสวรรค์  
 ลิ้มสินโสภณ 

วิสุทธรังษ ี 2 ต.ค. 60 96.45 70.21 75.16 81.28 84.64 88.38 91.20 93.70 2 ต.ค. 62 

3 น.ส.ธิติมา   
    เณรจาท ี

เทพมงคล
รังษี 

7 ส.ค. 60 97.35 70.18 74.56 78.07 80.70 82.46 84.21 97.35 8 พ.ย. 62 

 (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 8 พ.ย.62) 

4 นายเฉลิมชัย  
กาญจนคเชนทร ์

วิสุทธรังษ ี 25 ธ.ค. 
60 

97.44 66.67 68.44 79.09 89.54 92.11 93.89 95.66 25 ธ.ค. 62 

5 น.ส.ติณนภา  
    เสน่หา 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

25 ธ.ค. 
60 

85.96 67.54 69.30 71.93 75.44 76.32 79.82 81.58 25 ธ.ค. 62 

6 น.ส.ปรียานุช  
   ธะนะฉัน 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

28 ธ.ค. 
60 

83.33 71.93 73.68 77.19 79.82 80.70 80.70 82.46 28 ธ.ค. 62 

7 น.ส.นรินทร  
   นามเมือง 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

28 ธ.ค. 
60 

79.82 69.30 70.18 71.93 72.81 73.68 75.44 76.32 28 ธ.ค. 62 

8 นางสุรีรัตน์   
    ยอดทอง 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

28 ธ.ค. 
60 

85.96 66.67 67.54 71.05 73.68 76.32 78.95 81.58 28 ธ.ค. 62 

9 นายสรชัย  
    จันทร์ท ี

กาญจนา
นุเคราะห์ 

28 ธ.ค. 
60 

79.82 67.54 68.42 70.18 72.81 76.32 77.19 78.95 28 ธ.ค. 62 

10 น.ส.พิชญา  
   ชาญณรงค ์

กาญจนา
นุเคราะห์ 

28 ธ.ค. 
60 

94.74 71.05 72.81 75.44 78.07 87.84 91.23 92.98 28 ธ.ค. 62 

11 น.ส.จันทนา 
บุญญรักษ์ธัญญา 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

28 ธ.ค. 
60 

82.46 70.18 71.05 72.81 74.56 77.19 78.95 80.70 28 ธ.ค. 62 

12 นายสิทธิโชค    
     ภูลา 

เทพศิรินท์
ลาดหญ้า
กาญจนบรุ ี

28 ธ.ค. 
60 

98.23 81.65 84.41 86.97 89.54 91.32 93.09 94.86 28 ธ.ค. 62 

13 น.ส.ณัฐกาญจน์  
     จานแก้ว 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

28 ธ.ค. 
60 

90.35 71.05 75.44 76.32 76.32 78.07 78.95 85.96 28 ธ.ค. 62 

14 น.ส.อลิสา  
     ป่วนเดช 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

28 ธ.ค. 
60 

91.23 72.81 75.44 76.32 76.32 77.19 78.07 86.84 28 ธ.ค. 62 

15 นายนรุตม์  
 รัชชประภาพรกุล 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

28 ธ.ค. 
60 

86.84 60.53 61.40 64.91 68.42 71.93 78.95 85.96 28 ธ.ค. 62 

16 น.ส.ปทิตตา 
บุญวาสนาลิขิต 

วิสุทธรังษ ี 28 ธ.ค. 
60 

97.43 66.76 68.44 70.21 71.99 78.10 81.65 92.11 28 ธ.ค. 62 

17 นายวีระพงษ์  
      ทิแพง 

วิสุทธรังษ ี 28 ธ.ค. 
60 

98.23 70.21 71.99 74.75 81.32 82.03 86.37 92.91 28 ธ.ค. 62 

18 น.ส.อรอุมา 
พันธ์คงอดิศักดิ ์

วิสุทธรังษ ี 28 ธ.ค. 
60 

97.44 66.67 68.44 73.76 87.95 92.11 93.89 95.66 28 ธ.ค. 62 

19 นายสุโชติ   
      นิลเพ็ง 

วิสุทธรังษ ี 28 ธ.ค. 
60 

98.22 75.72 78.29 82.44 85.20 87.77 91.50 95.84 28 ธ.ค. 62 

20 นายนิติธร  
     ต้นโพธิ ์

วิสุทธรังษ ี 28 ธ.ค. 
60 

96.45 72.78 76.33 81.65 84.22 87.77 92.11 93.88 28 ธ.ค. 62 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 72 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  72  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 72 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหนง่ครู  และให้ได้รบัเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทัง้ 72 ราย  
  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 11 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย  
3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 
4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 4 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 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อ ง 

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 11 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

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

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.สุภาภรณ์          
                     ค้ำคูณ 
ครู ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
2 ม.ค. 2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางพนอ  ลิม้สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางสมใจ  คุณากรดุษิต 
ครู ร.ร.บ้านท่าสนุ่น 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. นางสุทิศา           
                  นุ่มวัฒนา 
ครู ร.ร.ต.ช.ด.บ้านประตู่ด่าน 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
 

ภาษาไทย/ 
9 ม.ค. 2563 

1.ผอ.รร..ต.ช.ด.บ้านประตู่ด่าน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายกิตติ  จันทวร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.วัชรียา  ศรีวลีรัตน์ 
ครู ร.ร.บ้านตะเคียนงาม 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายกิตติพัทธ์  จงจินากูล        
ครู รร.อนุบาลทองผาภูมิ                 
วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม))                
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)               
  

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)/                  
26 ธ.ค. 2562 

 

1.ผอ.รร.อนุบาลทองผาภูมิ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประพัศร์  โพธ์ิทอง                          
ผอ.รร.บ้านเสาหงษ์ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นายยงยุทธ หงษ์สุพรรณ                                 
ครู รร.วัดปรังกาสี (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาคอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. นางนิรดา   
        สุพรรณนานนท์ 
ครู รร.บ้านหินดาด (ทอง)                 
ค.บ.(การประถมศึกษา)              

ภาษาไทย / 
2 ม.ค. 2563 

1.ผอ.รร.บ้านหินดาด (ทอง)                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายณัฐพล  มิตรอารีย์                          
ผอ.รร.วัดหินดาด (ผอ.ชำนาญการ)                  

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.นางพินาภรณ์  สมบัติดี                                 
ครู รร.บ้านหินดาด (ทอง) (ครูชำนาญการ
พิเศษ)  สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1.   นายไพรัตน์ เชียงกา 
ครู รร.บ้านหนองแกใน 
ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
24 ธ.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองแกใน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายณฐภัทร แก้วกุ่ม 
ครู รร.บ้านลำอีซู 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

2.   นางพนพพร หาญกล้า 
ครู รร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

10 ม.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.นันท์ณิชา อัฐคุณานันท์ 
ครู รร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางภัณฑิลา ไม้หอม 
ครู รร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ.การประถมศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
20 ม.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางพเยาว์ พิทยรังสิยานนท์ 
ครู รร.บ้านหนองโพธ์ิ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จำนวน 4 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายปิยะ ลิ้มฉาย 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
กศ.บ. สาขาการสอน
วิทยาศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
9 ม.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางนุชนาถ สอนสง 
 ผอ.ร.ร.หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บำรุง 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.วันทนา พวงแก้ว 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.หทัยรัตน์ งิ้วงาม 
ครู ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
วท.บ. สาขาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
10 ม.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวีณา ปลาทอง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.พรปวีณ์ ชโยทิต 
 ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายจีระศักดิ์ กลมวง 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวทิยาคม 
กศ.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

20 ม.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายสมทรง วงศ์ระพี 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายสันติ ลินลา 
 ครู ร.ร.พระแท่นดงรงัวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 
คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

4. นายชิต ปัญญาธีระพงศ์ 
ครู ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ 
3 ม.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
 ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ณัฐธยาน์ นำพา 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
นำเสนอแล้ว เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
จำนวน  11 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 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 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 11 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  11 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.19 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  20  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 3 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 7 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 2 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 8 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) 
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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 20  ราย  ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 3 ราย 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  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.รัตมณี           
                  ดีท้วม 
ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 93.00 92.33 ผ่านการประเมิน/                
4 พ.ย.2562 ด้านที่ 2 100 65 92.00 93.00 92.00 92.33 

ด้านที่ 3 100 65 88.50 89.50 88.50  

2. น.ส.ขนิษฐา           
            คำเวียงจันทร์ 
ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 92.00 92.00 ผ่านการ
ประเมิน/                

6 ธ.ค. 2562 
ด้านที่ 2 100 65 87.00 87.00 87.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 76.00 74.00 72.00  

3. น.ส.นันทณา           
                     
ทองแดง 
ครู ร.ร.บ้านตะเคียนงาม 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 89.00 88.67 ผ่านการประเมิน/                
11 ธ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 89.00 90.00 91.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 89.00 90.00  

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. นางอินทิรา   
       อินนามเพ็ง                  
ครู  รร.บ้านปากลำปิล็อก                       
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 91.00 91.33 ผ่านการประเมิน/   
4 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 94.00 93.00 93.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 92.00 91.00  

2. นายกมนทรรศน์    
        กมลนันทวงศ์             
ครู  รร.วดัวงัก์วิเวการาม             
วท.บ.(เคมี)                          
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 8900 89.00 88.66 ผ่านการประเมิน/       
7 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 93.00 92.00 92.00 92.33 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 90.00 88.00 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 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 

3. นายพิษณุ  นาคโสภณ               
ครู  รร.อนุบาลสังขละบุรี             
คอ.บ.(วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)                                                                                                                                                                                                                                                                         

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/       
8 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.00 88.00 91.00 88.67 

ด้านที่ 3 100 65 
90.00 91.00 94.00  

4. นายพิชัย  บุดดาลี              
ครู  รร.อนุบาลสังขละบุรี                        
ค.บ.(พลศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 90.00 89.00 ผ่านการประเมิน/   
8 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 86.00 86.00 89.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 87.00 90.00  
5. น.ส.กาญจนา  แดงนา             

ครู  รร.อนุบาลสังขละบุรี               
วท.บ.(ชีววทิยาประยุกต)์                 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)       

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/       
8 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 89.00 90.00 92.00 90.33 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 88.00 91.00 
 

6. น.ส.ปัทมา   
      รุ่งรัตน์ธวัชชัย              
ครู  รร.อนุบาลสังขละบุรี             
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)์                   
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)      

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/       
8 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 89.00 91.00 92.00 90.67 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 89.00 91.00 
 

7. นางจันสุดา  บุตรดี                 
ครู  รร.บ้านหนองเจริญ                       
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ด้านที่ 1 100 65 78.00 78.00 80.00 78.67 ผ่านการประเมิน/   
20 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 80.00 89.00 84.67 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 82.00 80.00  

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. นายสุรเชษฐ์  
      เหลืองสุดใจช้ืน 
 ครู รร.บ้านหลังเขา 
 วท.บ. พลศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 87.00 94.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 ธ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 83.75 83.75 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 82.50 83.00  

2 นางภคพร คำภา 
ครู รร.บ้านหนองกะหนาก   
ค.บ. ชีววิทยา 

  พธ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 95.00 92.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
3 ธ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 85.00 85.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 81.00 81.00  
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 8 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.อลิษา ถิ่นใหญ่ 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
รอ.ม. สาขาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 87.00 86.00 86.66 ผ่านการประเมิน/ 
12 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 77.50 75.00 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 82.50 82.50  

2 น.ส.อริศ วรเลข 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ศศ.บ. สาขาพลศึกษา 

ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 95.00 97.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 90.00 95.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 93.50 91.50 92.50  

3 น.ส.จิราภรณ์  
        แก้วประสิทธ์ิ 
ครู ร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
กศ.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ศษ.ม.สาขาการบรหิารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 93.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 92.50 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 90.25 91.25 88.25  

4 น.ส.อัจฉรา แสงทับทิม 
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ค.ม. สาขาหลักสูตร 

และการสอน 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 86.00 87.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 83.75 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 97.50 97.50  

5 ว่าที่ ร.ต.หญิงมุทิตา  
        เอ่ียมทิพย ์
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร ์

ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 86.00 87.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
15 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 83.75 82.50 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 97.50 97.50 97.50  

6 น.ส.มณีรัตน์ ธารพานิช 
ครู ร.ร.หนองตากยาตั้ง
วิริยะราษฎร์บำรุง 
วท.บ. สาขาเคม ี

ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 98.00 98.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 91.25 98.75 97.50 95.83 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 88.75 88.75  

7 น.ส.บุตรตรี บานบุรี 
ครู ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 

 ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 99.00 99.00 98.00 98.66 ผ่านการประเมิน/ 
22 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 98.75 90.00 96.25 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.50 85.50 85.50  

8 น.ส.สรารัตน์ จงงดงาม
ครู ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 85.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 ธ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 87.50 87.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 86.75 87.50  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 20 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 20 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 20 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 20 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติ  ดังนี ้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 20 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  20 ราย (สำหรับผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 20 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.20 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมนิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านท่ี 1 และดา้นท่ี 2) 

                                        ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพื่อ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 1  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 เรื ่อง  

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 การ

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน     
1 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

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

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 1 ราย 

ที่ 
ช่ือ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาที่ขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ 
ครู รร.อนุบาลบ่อพลอย 
วท.บ.การบริหารธุรกิจ
การเกษตร 
ค.ม.วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
16 ธ.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.สุภาวดี เหมือนเทียน 
ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น

สังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ จำนวน  1 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  1 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ จำนวน  1 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

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

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน  1  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  2 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 ดำเนินการประเมิ นขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  3 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     3  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 1 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (กรณีปรับปรุงครั้งท่ี 1) 
1. นายอดิศักดิ์             

      ปริยาปัญจางค์ 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00            
28.00 

45.00            
28.00 

45.00            
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 ธ.ค.2562/ 
 22 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 73.00 73.00 71.00 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.ฐานิตา   

      อินทรกุล 
ผอ.รร./ชำนาญการ 
รร.บ้านพยอมงาม 
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.00 
28.00 

46.00 
28.00 

46.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 ธ.ค. 62/ 
18 ม.ค. 62 คะแนนรวม 100 70 74.00 74.00 72.00 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
2. นางวิไล ศรีสุข 

ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
ค.บ.ภูมิศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
26.00 

53.75 
27.00 

53.75 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 ธ.ค. 62/ 
14 ส.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 79.75 80.75 80.75 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3 ราย และผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 
ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ทุกราย   

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน  3 ราย  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  3   ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดอืนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  3 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  3  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่นเปน็วิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม้ีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

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

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ผู้เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 จำนวน 1 ราย  

 

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

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

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 มีวิทยฐานะและเลื ่อนวิทย ฐานะ            
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 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ 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 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ที่ 
ช่ือ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
รับ

เงินเดือน 
สถานศึกษา อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับการ

ประเมิน 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   
1 นางปนิดา  อ่อนศร ี

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
คร ู ครูชำนาญการ 31,560 บ้านสามหลัง ศรีสวัสดิ ์

กาญจนบุรี 
6 ธ.ค. 2562 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอร ับการ               
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  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 21 หน้า 269 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมนิที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกดันำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิให้มีวิทยฐานะครชูำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
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3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  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 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.23  เรื่อง   หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
                  กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครชูำนาญการมีวุฒปิริญญาตรี และปรญิญาโท แต่ประสงค์

ขอนำวุฒิปรญิญาตรีมากำหนดเปน็คุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่
ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์                  
ว 17/2552 เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี 
2. นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอย ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎรบ์ำรงุ 

 

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

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

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 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้  

1. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เมื่อวันที่  
24 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้ขอมีวิทยฐานะได้ดำรงตำแหน่ง ครู (คศ.1) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 255๖ มีวุฒิปริญญาตรี 
และจบการศึกษาวุฒิปริญญาโท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕61 และผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์นำวุฒิปริญญาตรีมา
กำหนดเป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ 
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2. นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอย ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งผู้ขอมี
วิทยฐานะได้ดำรงตำแหน่ง ครู (คศ.1) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีวุฒิปริญญาตรี และจบการศึกษาวุฒิปริญญา
โท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์นำวุฒิปริญญาตรมีากำหนดเปน็คุณสมบัติเพื่อขอมวิีทย
ฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 22 หน้า  270-272 )  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า ควรหารือ ก.ค.ศ.เรื่องคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านกรณีผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์ขอใช้วุฒิปริญญาตรีเพือ่กำหนดเปน็คุณสมบตัิในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญ
การตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ว่าสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ กรณีที่ผู้ขอมีวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะ จึงเห็นควรดำเนินการส่งเรื่องหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นชอบ  ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้หารือ ก.ค.ศ. เรื่องคุณสมบัติและการใช้สิทธิ์ในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ของ 

นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการ และนางสาวอุทุมพร พันธ์หนอย ว่าสามารถนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัตใิน
การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ ์ว 17/2552 ได้หรือไม่ และหากกระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิ ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ใช่หรือไม่เห็นชอบผลการประ เมินของ
คณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 

2. มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ดำเนินการออกหนังสือหารือไปยัง ก.ค.ศ.  
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.24 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประธานฯ ได้อนุญาตให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลง
มติให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธ์ิ ผู้แทน กคศ. , นายโอภาส  เจริญเช้ือ  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรีออกจาก
ที่ประชุม เพื่อมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณา
ทางการปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้ 

6.24  เรื่องวินัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 3   (ลบั) 
 

หลังจากได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระที ่ 6.24 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้อนุญาตให้           
นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธ์ิ , นายโอภาส  เจริญเช้ือ  และนายอนันต์ กัลปะ  กลับเข้าสู่ห้องประชุม หลังจากนั้น ได้
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

- ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 

  (ลงช่ือ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

                   (ลงช่ือ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 




















































































































































































































































































































