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   ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 1 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เร ื ่องร ับรองรายงานการประช ุมคร ั ้งท ี ่  6/2563 เม ื ่อว ันที่              
29  พฤษภาคม  2563   

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

2 

ระเบียบวาระท่ี  3.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562  
ระเบียบวาระท่ี  4.2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

5-7 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 รับทราบคำสั่งการเพิ่มโทษ ราย นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์  ครู 
โรงเร ียนว ัดปร ัง   กาส ี   ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

8-9 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 รับทราบการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.  (2)  ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

10 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 รับทราบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และเขต 4 

11-13 

ระเบียบวาระท่ี  5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 12 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 
3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565) 

12-13 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 การขออนุญาตจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียน
เหมันต์” 

14-16 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนกลาง
ฟาร์ม” 

17-19 
   



ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 20 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐานประจำปี 2562 (เพิ ่มเติม) ตามประกาศตำแหน่งว่าง
เพ่ิมเติมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 

20-22 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ขออนุมัติพิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

23-26 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 ขออนุมัติพิจารณากำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทว ิชาการ ระด ับปฏ ิบ ัต ิการ ส ังก ัดสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

27-28 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

29-31 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก เพื่อขอบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบ
แข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 

32-33 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ราย นางสาววิภาดา  มาคงกุล 

34-35 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้าร ับราชการเป็น
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2563 

36-41 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 ขออนุมัติตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตาม
มาตรา 38 ค.(1) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

42-44 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครู (กรณีพิเศษ) 

45-46 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ เขต 4 

47-49 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) นางสาวมาริสา  กฤช
ก้านเหลือง   ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

50-52 



ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต  3  และ เขต 4 

53-56 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั ้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  และเขต 4 

57-59 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปดำรง
ตำแหน่งสังกัดอ่ืน              

60-61 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การขอหารือ ก.ค.ศ. กรณีการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด) 

62-63 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา   มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการชำนาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ราย นางสาวกิ ่งกาญ  จงประจันต์  
ผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง  อำเภอห้วยกระเจา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

64-65 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท แต่ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติใน
การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  ราย 
นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

66-67 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

68-70 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง  ราย  
นายสุรชัย แก้วรุณคำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ  สพป.
กาญจนบุรี เขต 4  

71-73 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 
3) ตาม  ว 17/2552 
 
 
 

74-82 



ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มี วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

83-87 

ระเบียบวาระท่ี  6.22 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม 
ว 17/2552 

88-90 

ระเบียบวาระท่ี  6.23 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) 
(กรณีที ่ม ีการเปลี ่ยนตำแหน่ง)  ราย นายประสิทธิช ัย หมดทุกข์  
ผู ้อำนวยการโรงเร ียนบ้านรางพยอม  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ตาม ว 17/2552 

91-93 

ระเบียบวาระท่ี  6.24 ขออนุมัติผลการประเมิน และขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญ
การพิเศษ  ราย นายจักรกฤษ   อำพันทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    

94-95 

ระเบียบวาระท่ี  6.25 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว 21/2560) 

96-98 

ระเบียบวาระท่ี  6.26 การคัดเล ือกบุคคลเพื ่อบรรจ ุและแต่งต ั ้งให ้ดำรงตำแหน่งรอง
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี  เขต 2 
2. นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี  เขต 4 
3. นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
4. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
5. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
6. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7. นางชุติกานต์ สามชูศรี              ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 
8. นางเบญญาภา  เพ่ิมพูน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
9. นายเจษฎา  ตันธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
10. นายวันรุ่ง  พาเสาร์ เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
11. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
14.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
15. นางอังคณา วิสุทธากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ศธจ.กาญจนบุรี 
16. นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
17.  นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี  - 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2563     
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  
2563  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม  2563   
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง    ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

 

ตามท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้นำเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์
และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันศุกร์ที่  29 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมเอราวัณ 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. ให้เพ่ิมเติมสาระสำคัญของ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565)  เช่น วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม และเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ 

2.แนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ควรกำหนดเป็นแนวทางกว้าง ๆ ไม่ลงลึกจนเกินไป เพื่อให้มีความ
ยืดหยุ่นในการนำไปกำหนดแผนงาน โครงการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

3.ให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวต่อไป 
 

ในการนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการทบทวน เพิ่มเติมสาระสำคัญของ (ร่าง) 
ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565) ตามมติ กศจ.
ฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี  ในคราว
ประชุม ครัง้ที ่4/2563  เมื่อวันอังคารที่  23 มิถุนายน  ๒๕๖3 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการ
นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 1 (ฉบับท่ี 1) และ (ฉบับท่ี 2) หน้า 104-116 )             
                   

ประเด็นเสนอ   เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัด
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) เพ่ือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติ กศจ. 

ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)  ฉบับที่ 2  และมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) และการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่
กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา  
รวมทั้งสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 และได้ประกาศผลทุกระดับแล้วนั้น  

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการทดสอบ
ทุกระดับชั้น ของสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการทดสอบ และได้นำเสนอผลการทดสอบผลการประเมิน 10 อันดับ
แรก ของทุกระดับชั้น  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 117-123)   

  อนึ ่ง  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี         
ทุกระดับ ทุกแห่ง ทุกสังกัด สามารถดูได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการ แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด กำหนดให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ให้สามารถดำเนินการเปิดภาคเรียนได้ทันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีมาตรการดำเนินการดังนี้  

1. สถานศึกษาทุกแห่งประเมินความพร้อมของสถานศึกษาตามมาตรการที่ส่วนราชการกำหนด โดยต้อง
สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 และมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ 5/2563   ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563  

2. สถานศึกษารายงานผลการประเมินตามข้อ 1 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

3. หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ๆได้รับมอบหมายรายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต 

4. ศึกษาธิการจังหวัด รายงานผลการอนุญาตตามข้อ 3 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ 
 

เกณฑ์การประเมินตนเองของสถานศึกษา   
1 ยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน การแปลผล 

ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ สีเขียว โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
ผ่านข้อ 1-20ทุกข้อ แต่ไม่ผ่าน
ข้อ 21-44 ข้อใดข้อหนึ่ง 

สีเหลือง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่
ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

ไม่ผ่านข้อ 1-20 ข้อใดข้อหนึ่ง สีแดง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ 
ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดและ/หรือ
ประเมินใหม่ 

 
2.กรณีสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไป ให้สถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเอง)   ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ทราบ และให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  เพ่ือ
เสนอต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

3.ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน (อ้างอิง หนังสือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/714 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563)   
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ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 นั้น                      

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
สังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพิจารณาจากสาระสำคัญตาม 
“คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ
ปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหาที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจน ดังนี้ 

1. ร ูปแบบการจัดการเร ียนการสอน ภาคเร ียนที ่ 1 ตามประเภทของโรงเร ียน สังก ัด สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 
                              รูปแบบท่ี 1   เรียนทีโ่รงเรียนในพื้นที่ปลอดภัย On-Site  

                                  การจัดการเรียนการสอน 
                                         1) จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) รูปแบบการศึกษาทางไกล DLTV ของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ  
                                         2) มีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างของสังคม (Social Distancing) และจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
                              รูปแบบท่ี 2  จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

                                     โดยจัดการเรียนการสอนปกติ  (On-Site) รูปแบบการศึกษาทางไกล DLTV ของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ร่วมกับ On-Air และแบบผสมผสาน  แบ่งออกเป็น   
                                        1) การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 
                                        2) การสสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 

3) การสลับขั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 
                                        4) การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 

                5) การสลับกลุม่นักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม                         
                                   6)  รูปแบบอื่นๆ หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนสามารถออกแบบวิธีการจัดการ 

เรียนการสอนได้ ตามความเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียน 
                                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
                                         1) วันที่นักเรียนมาโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) 
                                         2) วันที่นกัเรียนไม่มาโรงเรียน เรียนผ่านช่องทางหลัก (ON-AIR) และเรียนผ่าน
อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น เช่น การศึกษาทางไกล DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ  
                                           3)  มีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างของสังคม (Social Distancing) และจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

2. การประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  

                                กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดและในกำกับอยู่หลาย
หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีวิธีการปฏิบัติที ่สอดคล้องกันและสามารถ
ดำเนินการได้ทันในการเปิดโรงเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงจำเป็นต้องขอปรับแผนการดำเนินการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาท้ังในสังกัดและในกำกับ ดังนี้ 
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                                          1) กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินความพร้อมของสถานศึกษาตามมาตรการ
ที่ส่วนราชการกำหนด โดยต้องสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 

                                          2) สถานศึกษารายงานผลการประเมินตามข้อ 1 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ 
หรือหน่วยงานในพื้นท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

                                          3) หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายรายงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต 

                                          4)  ศึกษาธิการจังหวัด รายงานผลการอนุญาตตามข้อ 1 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

3. สถานศึกษาทุกแห่งประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ตามมาตรการที่ส่วนราชการกำหนด โดย
ต้องสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จำนวน 6 มิติ จำนวน 44 ประเด็น แยก
เป็น มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค จำนวน 20 ประเด็น มิติที่ 2 การเรียนรู้ จำนวน 4 ประเด็น 
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส จำนวน 6 ประเด็น มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง จำนวน 5 ประเด็น 
มิติที่ 5 นโยบาย จำนวน 5 ประเด็น มิติที่ 6 การบริหารการเงิน  จำนวน 4 ประเด็น 

4. ผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

 

หน่วยงาน 

 

จำนวน
สถานศึกษา 

(แห่ง) 

ผลการพิจารณา/แห่ง 

สามารถ 

เปิดเรียนได ้
 

(สีเขียว) 

สามารถเปิดเรียนได้
แต่ต้องปรับปรุงให้

เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 

 

(สีเหลือง) 

ไม่สามารถเปิดเรียน
ได้ ต้องดำเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 

        (สีแดง) 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139 139 - - 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 99 89 10 - 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 79(1) 58 21(1) - 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 90 1 - 
สพม.8 กาญจนบุรี 29 26 3 - 
โรงเรียนเอกชน 66 66 - - 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 8 8 - - 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบคำสั่งเพิ่มโทษ  ราย นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์  ครู โรงเรียนวัดปรังกาสี  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ลับ ที่ 375/2561  ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2561 ลงโทษนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู           
วิทยฐานะ รับเงินเดือนในอันดับคศ.๑ ขั้น 24,140 บาท ตำแหน่งเลขท่ี ๕๐๒๗ โรงเรียนวัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  ซึ่งกระทำผิดวินัยในเรื่องกรณีกระทำความผิด
อาญาฐานเสพเมทแอมเฟตามีน และฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีน ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.1542/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ 5708/2559 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 ศาลอุทธรณ์พิพากษา ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี และคุมประพฤติจำเลยไว้ 1 
ปี ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท กับให้กระทำกิจกรรม
บริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ทั้งนี้คดีได้ถึงที่สุดแล้ว และก่อนคดีนี้ เมื่อวันที่  2 
พฤษภาคม 2557 นายกอศิลป์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์  ต้องคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก 6 เดือน และปรับ 
10,000 บาท  โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี  ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ตาม
คดีอาญาหมายเลขแดง ที่ 943/2557  พฤติการณ์ของนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ จึงเป็นการกระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ฐานเป็นข้าราชการครูไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตาม
มาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  โดยให้ลงโทษลดเงินเดือน  
ร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับ และได้รายงานการลงโทษตามลำดับ นั้น 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖2  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2562 เห็นว่าพฤติการณ์ นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ กระทำความผิดฐานเป็นข้าราชการครู ไม่รักษาชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตาม
มาตรา 94 วรรคแรก แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงมี
มติให้ลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับ 

ต่อมา อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ(ท่ีทำการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2563 เมื ่อวันที ่ ๑7 เมษายน 2563 พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื ่อวันที ่ 2 พฤษภาคม 2557  นายกอศิลป์                
เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ได้ถูกดำเนินคดีอาญาฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ตามหมายเลขแดง   
ที่ 943/2557 ศาลพิพากษาลงโทษนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 
บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 10.00 น.นายกอศิลป์ 
เฉิดฉันท์พิพัฒน์ มาถึงจุดตรวจที่ร้อยตำรวจโทบัญชา ช่วยรอดหมด กับพวกปฏิบัติหน้าที่ เมื่อขับผ่านมาถึงจุดตรวจ 
นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ มีอาการตัวสั่นหน้าซีด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอตรวจปัสสาวะนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 
ด้วยชุดตรวจสอบหาสารเสพติดแล้วนำนายกอศิลป์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
อีกครั้ง ผลตรวจการวิเคราะห์ได้ผลบวก พบสารกลุ่มเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย และมีคำให้การของนายกอศิลป์    
เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ในชั้นสอบสวนฟังได้ความว่าเมื ่อวันที ่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.ขณะที่ นายกอศิลป์           
เฉิดฉันท์พิพัฒน์ อยู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี นายแดง ไม่ทราบนามสกุล มาที่บ้านของนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์       
ขายเมทแอมเฟตามีน ให้ 2 เม็ด ราคา 500 บาท แล้วเสพ 1 เม็ด ต่อมาเวลาประมาณ 20.00 น.เสพอีก 1 เม็ด ซึ่ง
ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ขับรถยนต์ไปทำงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะเกิด
เหตุนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ขับรถไปทำธุระที่อำเภอ บางสะพานน้อย  พบพนักงานตำรวจตั้งจุดตรวจเรียก    
นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ให้หยุดรถขอตรวจค้นรถการตรวจค้นรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เห็นนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ เกิดอาการตัวสั่น จึงสอบถามนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ รับว่าเสพเมทแอมเฟตามีน 
โดยมีร้อยตำรวจเอกจรินทร์ ด้วงเอียดพนักงานสอบสวนเบิกความรับรองสนับสนุนคำให้การดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่
อยู่ในความรู้เห็นของนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ เอง จึงถือว่าเป็นการรับสารภาพในชั้นสอบสวนแล้ว ซึ่งพนักงาน
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อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอให้บวกโทษที่รอการลงโทษจำคุกไว้ในศาลชั้นต้น เมือวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตาม
คดีหมายเลขดำที่ 2721/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 2281/2558 เข้ากับโทษจำคุกคดีนี้รวมจำคุก 14 เดือน  ให้
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ กำหนด 6 เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์แก้เป็น
ว่า ให้ปรับนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์  20,000 บาท  โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี และคุมความประพฤตินายกอ
ศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ไว้ 1 ปี นับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟัง โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม
ประพฤติ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษทุกประเภทกับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลย
เห็นสมควรเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29,30 ให้ยกคำขอ ให้บวกโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เห็นว่า
นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์  กระทำความผิดครั้งแรก เรื่องมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และ
ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษ 2 ปี และนายกอ
ศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์  กระทำความผิดอาญาฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ซ้ำอีกภายในระยะเวลารอการลงโทษ ซึ่งต่อมา
ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ยส.1542/2559   คดีหมายเลขแดงที่ 5708/2559 พิพากษาลงโทษให้
ปรับนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์  20,000 บาท  โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี และคุมประพฤติไว้ 1 ปี การ
กระทำของนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ที่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน ถึง 2 ครั้ง โดยไม่หลาบจำ  

ประกอบกับ  นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนควรที่จะต้องห่างจาก
ยาเสพติดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนแต่กลับถูกจับเกี่ยวกับยาเสพติดถึง 2 ครั้ง โดยไม่มีเหตุ
ตามที่แสดงให้เห็นที่จะเลิกยาเสพติด พฤติการณ์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติดการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์  
ลดเงินเดือนในอัตราร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับนั้น ยังไม่เหมาะสมแก่กรณีความผิด เห็นควรเพ่ิมโทษจากโทษลดเงินเดือน
นายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ในอัตราร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับเป็นโทษปลดนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ออกจาก
ราชการ เพื่อให้เหมาะสมแก่กรณีความผิดต่อไป จึงมีมติเพิ่มโทษนายกอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ จากโทษลดเงินเดือนใน
อัตราร้อยละสี่ของเงินเดือน เป็นโทษปลดออกจากราชการ  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3  หน้า 124-126) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง    รับทราบการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 
38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้กำหนดว่า เมื่อตำแหน่งที่กำหนดเป็นการชั่วคราวว่างลงให้กำหนดตำแหน่งดังกล่าว
กลบัมาเป็นชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดทันที  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งที่กำหนดเป็นการชั่วคราว        
ว่างลง จึงต้องปรับปรุงกำหนดตำแหน่งกลับมาเป็นชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่  ก.ค.ศ. 
กำหนด จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่งที่กำหนดเป็นการชั่วคราว ตำแหน่งท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หมาย
เหตุ ตำแหน่ง

เลขที ่
ชื่อตำแหน่ง ระดับ

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 

1 อ 6 นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ
พิเศษ 

อ 6 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน 

 

2 อ 31 นักว ิ เคราะห ์นโยบาย
และแผน 

ชำนาญการ
พิเศษ 

อ 31 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

 

3 อ 40 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
พิเศษ 

อ 40 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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4.5  เรื่อง    รับทราบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3  และเขต 4 

 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  การตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืน
ให้กับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 – 249 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
และเขต 4  ได้รับตัดโอนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 

 

ที่ 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้กำหนดใหม่ 
หมาย
เหต ุตำแหน่ง/

สถานศกึษา/
สพท. 

ตำแหน่ง  
เลขท่ี 

ตำแหน่ง 
เลขที่จาย

ตรง 

เงินเดือน ตำแหน่ง/
สถานศึกษา/

สพท. 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

ตำแหน่ง 
เลขที่จาย

ตรง 

เงินเดือน 

อันดับ อัตรา อันดับ อัตรา 

1 ครู/รร.อนุบาลวัด
พระธาตุพนม 
พนมวิทยาคาร  
อ.ธาตุพนม 
/สพป.นครพนม  
เขต 1  

1751 0077849 คศ.4 64,860 ครูผู้ช่วย/รร.บ้าน 
จันเดย์ อ.ทองผา
ภูมิ /สพป.
กาญจนบุร ี 
เขต 3  

1751 0077849 คศ.4 64,860   
                    
                    
                    

          
2 ครู/ร.ร.บ้านคำ

ผาสุก/ 
อ.เรณูนคร/สพป.
นครพนม  
เขต 1 

4567 0079417 คศ.3 48,540 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้าน
สามยอด/ 
อ.บ่อพลอย/สพป.
กาญจนบุร ี 
เขต 4 

4567 0079417 คศ.3 48,540   

3 ครู/ร.ร.โพนทอง
วิทยาคาร/ 
อ.เรณูนคร/สพป.
นครพนม  
เขต 1 
 

4289 0079250 คศ.3 52,060 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้าน
หนองปลาไหล/ 
อ.หนองปรือ/
สพป.กาญจนบุรี  
เขต 4 

4289 0079250 คศ.3 52,060   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง    ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี     
(พ.ศ.2563 – 2565) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะ 3 ปี     (พ.ศ.2563 – 2565) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
                           1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
                                 ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้ 
                                        ข้อ (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา    
                                ข ้อ ๑๑ ให ้ม ีส ํ าน ัก งานศ ึกษาธ ิการจ ั งหวั ด ส ั งก ัดส ํ าน ักงานปล ัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  
                                          ข้อ (๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

                          2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 
2560 โดยได้กำหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามข้อ 
(3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

จังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3576/2562 ลงวันที่  
6 กันยายน 2562 พร้อมทั้งประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอดรับกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 
ปี (พ.ศ.2563–2565) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร  อำเภอเมืองฯ จังหวัด
กาญจนบุรี และวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 1     

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำ 
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาใน
จังหวัดใช้เป็นกรอบ แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่ รับผิดชอบต่อไป ซึ่ง (ร่าง) แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 5  ส่วน ดังนี้ 

       ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด  
       ส่วนที่ 2 บริบททีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด  
       ส่วนที่ 3 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา 
       ส่วนที่ 4 โครงการและงบประมาณ  จำแนกตามยุทธศาสตร์  5 ยุทธศาสตร์ 
       ส่วนที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ   (รายละเอียดดังเอกสารนอกเล่ม) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

                         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563 – 2565) มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอดรับกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 
– 2565)  ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังกล่าว สำเร็จได้โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่ าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)  เพ่ือให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบต่อไป                    

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  
                           คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563  
เมื่อวันอังคารที่  23  มิถุนายน  ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณากลั่นกรองและ
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี   (พ.ศ.2563 – 2565) แล้ว พร้อมทั้ง
เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) เพ่ือให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดใช้เป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบต่อไป 

 

มติกศจ.   
เห็นชอบตามที่เสนอ  
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5.2     เรื่อง    การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนเหมันต์” 
คำขอ 

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบในการอนุญาตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยครอบครัว   ของนางสาวขนิษฐา  ทวีศรี ผู้ปกครอง อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือเด็กชายเหมันต์ อวาลัว 
รักฮาเวนดร้า อายุ 6 ปี 6 เดือน ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  เป็นต้น
ไป โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนเหมันต์”  

ทั้งนี้ครอบครัวได้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆถูกต้องครบถ้วน 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดย
ย่อว่า “กศจ.” ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

  ๑) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด ให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 
๑๒ ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
    3) กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ ความ
ว่า “ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (๗) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนด
ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” และข้อ ๓ ความ
ว่า “ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตแก่
ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ ๒” 
      ๔) สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นคำขออนุญาต  สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

(๑.) ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

(๒.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัว
จัดการศึกษาต่อเนื ่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื ่นได้ที ่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา หรือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

(๓.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ยื่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  อำนาจตามหน้าที่ ข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.  
  ดังนั้น กศจ. จึงมีอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ ่มเติม และตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่ง
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกีย่วข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวของ นางสาวขนิษฐา  ทวีศรี (ผู้ปกครอง)  เลขประจำตัวประชาชน  ๒-๗๑๐๙-๐๐๐๐๒-๓๔-๔ อยู่บ้านเลขที่ 
12 หมู่ 2 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง คือ เด็กชายเหมันต์ อวาลัว รักฮาเวนดร้า (บุตร) อายุ 6 ปี   6 เดือน เลข
ประจำตัวประชาชน  1-1007-04465-80-6 ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป พร้อมนี้ผู้จัดการศึกษาได้ส่งหลักสูตรการศึกษา และแผนการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนเหมันต์” สถานที่จัดการศึกษา ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 
        สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนเหมันต์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวตามที่คณะกรรมการฯให้คำปรึกษา แนะนำ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยครอบครัวของบ้านเรียนเหมันต์ ให้เป็นไปตามข้อ ๒ ของ
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่า ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะ
จัดการศึกษายื่นคำขออนุญาต จัดการศึกษาต่อสำนักงาน คำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
(3) สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
(5) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา 

เว้นแต่ ผู ้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา 

(6)  ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและ

แนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
     ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบกลั่นกรอง การขออนุญาต
จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนเหมันต์ระดับประถมศึกษาแล้ว โดยสรุปผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2563 

การพิจารณาของคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
การพิจารณาของคณะกรรมการ ในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

หรือผู้จัดการศึกษา ดำเนินการได้ ดังนี้ 
 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการประชุม และแจ้ง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก่ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในกำหนดสามสิบวันตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
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(2) คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาในความเห็นชอบ อนุญาต หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษาใน
กรณีที่พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล  และแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษา    

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
มาตรา 112 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ดังกล่าว 
และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษารวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว จากคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้ง
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้นางสาวขนิษฐา  ทวีศรี จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับเด็กชาย
เหมันต์ อวาลัว รักฮาเวนดร้า บุตรในปกครองได้  

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่4/2563 เมื่อวันที่ 

22 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบการ
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ของ นางสาวขนิษฐา  ทวีศรี ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตร คือ เด็กชาย
เหมันต์ อวาลัว รักฮาเวนดร้า ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า 
“บ้านเรียนเหมันต์”พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ของ นางสาวขนิษฐา  ทวีศรี         
ในการจัดการศึกษา ให้แก่บุตร คือ เด็กชายเหมันต์ อวาลัว รักฮาเวนดร้า ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563  โดยใช้ชื่อว่า“บ้านเรียนเหมันต์” 

 

มติ กศจ.   
เห็นชอบตามที่เสนอ 
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5.3     เรื่อง    ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนกลางฟาร์ม” 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการอนุญาต การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ของนางสาวพัชรี  อ่อนสร้อย ผู้ปกครอง อยู่บ้านเลขที่ 251 ถนนแม่น้ำแคว  ซอยจันทร์เพ็ญ ตำบล    
ท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน ๑ คน คือ 
เด็กชายจิฮาด  อ่อนสร้อย อายุ 7 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อ
ว่า “บ้านเรียนกลางฟาร์ม” 

ทั้งนี ้ ครอบครัวได้ดำเนินการตามระเบียบและขั ้นตอนต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงา นการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดย
ย่อว่า “กศจ.” ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
            ๑) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด ให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 
๑๒ ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
    3) กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๒ ความว่า “ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (๗) แผนการจัดการศึกษาที ่ครอบครัวและ
สำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยกา รศึกษา
แห่งชาติ” และข้อ ๓ ความว่า “ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการ
พิจารณาคำขออนุญาตแก่ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัด
การศึกษาตามข้อ ๒” 
       ๔) สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นคำขออนุญาต  สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

(๑.) ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

(๒.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัว
จัดการศึกษาต่อเนื ่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา หรือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

(๓.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ยื่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

ครอบครัว ของ นางสาวพัชรี อ่อนสร้อย (ผู้ปกครอง) เลขประจำตัวประชาชน   1-7199-00118-97-1 โดยขอจัด
การศึกษาให้กับบุตรที่อยู ่ในการปกครอง จำนวน ๑ คน คือ เด็กชายจิฮาด  อ่อนสร้อย อายุ 7 ปี เลขประจำตัว
ประชาชน 1-5068-0008-41-2 ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)   และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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โดยครอบครัว ชื่อว่า “บ้านเรียนกลางฟาร์ม” สถานที่จัด การศึกษา ณ บ้านเลขท่ี 251 ถนนแม่น้ำแคว ซอยจันทร์เพ็ญ 
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนกลางฟาร์ม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๓   และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวตามที่คณะกรรมการฯ   ให้คำปรึกษา แนะนำ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยครอบครัวของบ้านเรียนกลางฟาร์ม ให้
เป็นไปตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่า ให้
ครอบครัว ซึ ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื ่นคำขออนุญาต จัดการศึกษาต่อสำนักงาน คำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
(3) สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
(5) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา 

เว้นแต่ ผู ้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการ จัด
การศึกษา 

(6)  ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและ

แนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
     ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตรวจสอบกลั่นกรอง การขออนุญาตจัด
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนกลางฟาร์มระดับประถมศึกษาแล้ว 

 

การพิจารณาของคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
   การพิจารณาของคณะกรรมการในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยครอบครัว 

หรือผู้จัดการศึกษา ดำเนินการได้ดังนี้ 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการประชุม และแจ้งผล

การพิจารณาของคณะกรรมการแก่ครอบครัวที่ยื ่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในกำหนดสามสิบวันตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

(2) คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาในความเห็นชอบ อนุญาต หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษาใน
กรณีที่พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล  และแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
     ในกรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา    ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน  อาจทำหนังสือขอทบทวนมติของคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้ยื ่นต่อสำนักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ที่จะฟ้องคดีฟ้องศาล
ปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษา    

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
มาตรา 112 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  พ.ศ.2547 ข้อ 2 ดังกล่าว 
และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษารวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว จากคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้ง
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้นางสาวพัชรี  อ่อนสร้อย  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวให้กับเด็กชาย
จิฮาด สร้อยฟ้า บุตรในปกครองได้  
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่4/2563 เมื่อวันที่ 

22 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบการ
อนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ของ นางสาวพัชรี อ่อนสร้อย ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตร คือ เด็กชาย
จิฮาด  อ่อนสร้อย ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียน
กลางฟาร์ม”พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ของ นางสาวพัชรี  อ่อนสร้อย ใน
การจัดการศึกษา ให้แก่บุตร คือ เด็กชายจิฮาด  อ่อนสร้อย ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2563  โดยใช้ชื่อว่า“บ้านเรียนกลางฟาร์ม” 

 

มติ กศจ.   เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



20 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1   เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติมรอบ 2) ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย  
 

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

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พ้ืนฐาน 

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

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

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามท่ีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 กำหนดว่า “หาก

มีตำแหน่งว่างภายหลังจากการย้ายทุกครั้งที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจาก
ตำแหน่งทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน และประกาศทาง
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้าย
ประจำปีไว้แต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษา
ที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้” 

2. ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศตำแหน่ง
ว่าง (เพิ่มเติม) ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 
2563 เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม 2) จำนวน 3 อัตรา โดยกำหนดให้       
ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 
หน้า 127 )  ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง 
1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า “อุดมราษฎร์วิทยา” เมืองกาญจนบุรี 321 
2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา ศรีสวัสดิ์ 4663 
3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง ศรีสวัสดิ์ 4825 

 

3. ปรากฏว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื่นคำร้อง ขอ
ย้ายตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมดังกล่าว จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ มีผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิมประจำปี 2562 
จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังนี้  

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ขอย้ายไปที่โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายพนิิจ  แสนวัง ผอ.รร.บ้านถ้ำ                                                 

/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
1. รร.วัดกาญจนบุรีเก่า                       
   “อุดมราษฎร์วิทยา” 

ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่ตาม
ประกาศตำแหน่งว่าง 
(เพิ่มเติม) 

2 นายสุทธิ เกิดสุข ผอ.รร.บ้านถ้ำดาวดึงส์/
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

1. รร.วัดกาญจนบุรีเก่า                       
   “อุดมราษฎร์วิทยา” 

ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่ตาม
ประกาศตำแหน่งว่าง 
(เพิ่มเติม) 

3 นายอำนาจ  ทัดสวน ผอ.รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม                                            
/สพม.8 (กาญจนบุรี) 

รร.บ้านดงเสลา ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม
ประจำปี 2562 

 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวม ข้อมูล
ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม) ตาม
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 309/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแนบมาเพื่อประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้เป็นไปตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ในองค์ประกอบ
ที่ 3 - 8) ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี เพ่ือทำหน้าที่ประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป  

5. อกศจ.กาญจนบุรี ที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติมรอบ 2) และนำผลการ
ประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษามาจัดเรียงลำดับ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม) 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า อกศจ.กาญจนบุรี ที่มีอำนาจและหน้าที่  

เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพ การ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติมรอบ 2) โดยนำผลการพิจารณามาจัดเรียงลำดับ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าได้
ดำเนินการตามกระบวนการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึง
เห็นสมควรให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามผลการพิจารณากลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณากลั่นกรอง

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ตามประกาศ
ตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติมรอบ 2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แล้ว  โดยมีมติเห็นชอบ
ให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม 
ผลการพิจารณากลั่นกรองการย้าย 

ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายสุทธิ  เกิดสุข ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์  

อำเภอไทรโยค 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

โรงเรียนวดัรร.วัดกาญจนบุรีเก่า                    
“อุดมราษฎร์วิทยา” 
อำเภอเมืองกาญจนบุร ี
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

2 นายอำนาจ  ทัดสวน ผู้อำนวยโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
อำเภอศรสีวัสดิ ์
สังกัด สพม.เขต 8 

โรงเรียนบ้านดงเสลา 

อำเภอศรสีวัสดิ ์
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติมรอบ 2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย ตามผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของ อกศจ.กาญจนบุรี หรือไม่ 
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ภายหลังจากที่มีการย้ายไปต่างเขตพื้นที่ โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
ต่อไป 

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการพิจารณาอนุมัติของ กศจ.กาญจนบุรี  

4. ขออนุมัติเป็นหลักการ  กรณีประกาศตำแหน่งว่างรับย้ ายในตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเร ียน            
บ้านถ้ำดาวดึงส์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  หากไม่มีผู้ขอย้ายในตำแหน่งดังกล่าว ให้
นำไปใช้สำหรับดำเนินการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป โดยเป็นไปตามแผนดำเนินงานการสรรหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และปฏิทินการคัดเลือกที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.2   เรื่อง   ขออนุมัติสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้พิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานสึกษาว่าง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 

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

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/2334 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2563  เรื่อง ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี  7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที ่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ได้พิจารณา
กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอำนาจของ กศจ.) พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่
จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันไม่เกิน 1 ตำแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับการ
คัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลงตำแหน่งว่าง  ให้ อก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณา
ให้ใช้ตำแหน่งว่างได้ตามความเหมาะสม และกรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ไม่ต้องกำหนดสัดส่วน แต่ให้        
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง   ต้องคำนึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไป
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้นหรือไม่ด้วย 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบกับจำนวนตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำไปใช้รับย้ายมากกว่าใช้แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 
อัตรา ดังนั้น เมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จึงประสงค์ขอบรรจุและ
แต่งตั ้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา ทั ้งนี ้ เมื ่อมีตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จะได้ประกาศตำแหน่งว่างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป   (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 5 หน้า 128) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง  สำหรับการรับย้าย และที่จะใช้
บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง กรณีไม่มีบัญชี ผู ้ได้รับ           
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การคัดเลือก ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือ
ต่างกันได้ ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง ให้เป็นดุลพินิจของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณากลั่นกรอง

สัดส่วนตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แล้ว  โดยมีมติ
เห็นชอบให้ใช้ตำแหน่งว่างเพ่ือพิจารณารับย้าย เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะพิจารณาให้
ใช้สำหรับการรับย้ายหรือจะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับคัดเลือก หรือไม่ หรือจะพิจาณาเป็นประการใด                
ตามประเด็นดังต่อไปนี้  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์นำตำแหน่งว่างเพื่อใช้
สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้ได้การคัดเลือกขึ้น
บัญชีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยู่แล้ว ประกอบกับจำนวน
ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้นำไปใช้ในการรับย้ายมากกว่า การบรรจุ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากกการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่ผ่านมามีการกำหนดให้รับย้าย
มากกว่าการบรรจุ โดยการกำหนดสัดส่วนครั้งที่ 1 ใช้ตำแหน่งรับย้ายจำนวน 2  อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1  
อัตรา การกำหนดสัดส่วนครั้งที่ 2 ใช้ตำแหน่งรับย้ายจำนวน 2 อัตรา และการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 อัตรา 
ดังนั้น เมื่อมีตำแหน่งว่างเพ่ิมเติม จำนวน 1 อัตรา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมีความประสงค์
ขอใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จะดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป   

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอ
ภาคและประโยชน์ของทางราชการเกี่ยวกับในการพิจารณากำหนดสัดส่วนในครั้งนี้ ซึ่งมีตำแหน่งว่างเพียง 1 อัตรา 
และเห็นว่าควรจะกันตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา 
และหากจะมีการพิจารณาให้รับย้าย ก็สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ สามารถ
พิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในประเภทเดียวกันและในสังกัดเดียวกันได้เท่านั้น (ประเภทมัธยมศึกษาในสังกัด) 
เนื่องจากเมื่อมีผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง (รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม) ก็ยังคงมีตำแหน่งว่างจากการเลื่อนไหลเพื่อใช้
สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งได้ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งถือว่าเป็นการพิจารณารอบด้านโดยคำนึงเพื่อให้สิทธิทั้งผู้ที่ขอย้าย
และผู้ที่รอการบรรจุและตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการรดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา         
ที่ผ่านมามีการกำหนดสัดส่วนให้รับย้ายมากกว่าการบรรจุแต่งตั้ง ซึ ่งจะเห็นได้จากการพิจารณาการย้ายประจำปี 
2561 (เพิ่มเติม) ได้กำหนดสัดส่วนให้รับย้าย 2 อัตรา : บรรจุแต่งตั้ง 1 อัตรา และการพิจารณาการย้ายประจำปี 
2562 ก็ได้มีการกำหนดสัดส่วนให้รับย้าย 2 อัตรา : บรรจุแต่งตั้ง 1 อัตรา  

3. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ไม่ต้องกำหนด
สัดส่วน และให้ กศจ.พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง หากจะใช้บรรจุต้ องคำนึงว่ามีผู้ประสงค์ขอยา้ย
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้นหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำนึงรอบด้านแล้วปรากฏว่า ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้าย
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ไม่มีผู้ขอย้ายรายใดที่ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างลง (รร.ศรีสวัสดิ์พิทยา
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คม) อย่างเฉพาะเจาะจง มีเพียงผู้ที่ประสงค์ขอย้ายที่ระบุไว้กว้างๆ “กรณีไม่ได้รับการพิจารณาย้ายตามท่ีระบุไว้ลำดับที่ 
1 - 3 ก็ให้พิจารณาสถานศึกษาใดๆ ก็ได้” โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายที่ระบุสถานศึกษาใดๆ ก็ได้ จำนวน 4 ราย และผู้
ขอย้ายทั้ง 4 รายนี้ เป็นผู้ขอย้ายจากสังกัดต่างประเภท (ประเภทประถมศึกษา)    

ประกอบกับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ระบุไว้ว่า หากมีตําแหน่งว่างภายหลังการย้าย             
ทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากตําแหน่งทุกกรณีให้สํานักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศตําแหน่งว่างทันที ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่น            
คําร้องขอย้ายประจําปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคําขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษา
ที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตําแหน่งว่างได้ก็ให้ยื่นคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ จึงเห็นว่าเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด นั้น ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้าย ผู้ประสงค์ขอย้ายไว้ประจำปี  
ที ่ระบุชื ่อสถานศึกษาไว้ชัดเจน สามารถนำมาพิจารณาการย้ายโดยไม่ต้องยื ่นคำร้องใหม่ แต่หากมิได้ระบุชื่อ
สถานศึกษา โดยเขียนว่า “สถานศึกษาใดๆ ก็ได้” ก็ให้ยื่นคําร้องขอย้ายใหมต่ามประกาศเพ่ิมเติมประจำปีนั้นได้ จึงไม่
ต้องคำนึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์และ
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยไม่ทำให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเดิมเสียสิทธิหรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายนั ้น ให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยที ่ผู ้ย ื ่นคำร้องขอย้าย                 
ไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป 

 

มติ กศจ.    
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้านและมีความเห็นกัน

หลากหลายโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้  
ประธาน  -  เห็นสมควรเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ขึ้นบัญชีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และได้บุคคลที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์บริหารงานทางสายมัธยมโดยตรง 
นายรังสรรค์ รองประธานฯ - พิจารณาว่าเห็นควรรับย้าย ต้องคำนึงถึงผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ“สถานศึกษา

ใดก็ได้”โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ กรณีว่าง 1 ตำแหน่ง ถ้าไม่มีผู ้ประสงค์ขอย้ายไปลงให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกบรรจุ แต่ถ้ามีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุว่า“สถานศึกษาใดก็ได้” ก็ต้องพิจารณารับย้าย 

ผอ.อดุลย์ฯ  -การรับย้ายสามารถเลือกคนได้หลากหลายและเยอะขึ้น เห็นควรให้รับย้ายเพื่อเปิดโอกาส        
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิม ได้มีโอกาสและให้สิทธิคนเดิมก่อน จึงเห็นควรพิจารณารับย้าย 

ผอ.บุญส่งฯ  - ให้นำผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องจากบัญชีใกล้หมดอายุ        
ควรให้โอกาสผู้ขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือก ที่ผ่านมาพิจารณากำหนดสัดส่วนรับย้ายไว้เยอะแล้ว ให้คำนึงถึงบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกด้วย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่ควรจะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
บริหารงานทางสายมัธยมโดยตรง ประกอบกับผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ที่เสียสิทธิโดยตรงและได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งผู้ขอย้ายรายใดๆ ที่เป็นผู้ขอย้ายต่างประเภทนั้น จำต้องยิ่นคำร้องขอย้ายใหม่ และไม่รู้ว่าผู้ใดจะ
ได้รับการพิจารณาย้าย จึงเกิดผลกระทบน้อยกว่าผู้ที่รอการบรรจุและแต่งตั้ง 

นายชนะ –  เห็นควรให้มีการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ เนื่องจากมองว่าผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านสายงานการบริหารสถานศึกษามาแล้วทั้งนั้น ซึ่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่แล้ว และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

นายบุญชู  - เห็นควรให้มีการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ  
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นายโอภาสฯ  -  มีความเห็นกับการเรียกบรรจุผู ้ได้รับการคัดเลือกบัญชีผู ้อำนวยการสถานศึกษา             
การคัดเลือกก็มีบัญชีแยกระหว่างประถมศึกษา กับมัธยมศึกษา อย่างชัดเจน 

นายมณฑลฯ – ถ้าตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ถ้ามีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ“สถานศึกษาใดก็ได้”   
ก็ควรนำมาพิจารณาด้วย และไม่ควรมองข้ามผู้ประสงค์ขอย้ายด้วย และเห็นควรพิจารณารับย้าย 

คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นหลากหลาย           
ในประเด็นของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุว่า“สถานศึกษาใดก็ได้” อย่างกว้างขวาง  ประธานจึงได้ขอมติที่ประชุมว่าจะใช้
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชีผู้อำนวยการสถานศึกษาในการบรรจุและแต่งตั้งหรือจะพิจารณากำหนดให้รับย้าย 
               ก่อนการพิจารณาลงมติ เรื ่องขออนุมัติสัดส่วนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. 
นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้แทน สพฐ. และนายอนันต์ กัลปะ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดได้ออกจากที่ประชุมเพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา  
                หลังจากนั้นท่านประธานจึงหารือและขอมติที่ประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบรอบ
ด้านและคำนึงถึงผลกระทบกับทุกฝ่ายแล้ว จึงมีการการออกเสียงลงมติ ซึ่งมติของที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติให้นำตำแหน่ง
ว่างเพื่อใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 
อัตรา โดยมีคะแนนเสียง 6 ต่อ 3 ดังนี้   
                - คณะกรรมการออกเสียงให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย             
1) นางอรณิชฯ  2) นายเฉลิมฉัตร ฯ 3) นายสุรสีห์ฯ 4) นายชนะฯ 5) นายโอภาสฯ 6) นายบุญชูฯ  
                - คณะกรรมการที ่ออกเสียงให้ใช้รับย้ายผู ้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) นายรังสรรค์ฯ                   
2) นายมณฑลฯ  3) นายภูวเดช ฯ             
 

หลังจากได้มีการเสนอและพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้อนุญาตให้ 
นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. นายอาดุลย์ พรมแสง  ผู้แทน สพฐ. และนายอนันต์ กัลปะ กรรมการและ
เลขานุการ กลบัเข้าสู่ห้องประชุม หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
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6.3 เรื่อง         ขออนุมัติสัดส่วนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์ขอให้พิจารณากำหนดสัดส่วนการคัดเลือก

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 
11 ลงวันที่ 9 กันยายน  2559 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/7967 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 9 กันยายน  2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. คำสั่งหัวหน้าคณะคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  สั ่ง ณ วันที่ 3 
เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง

ประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กำหนดให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่ง
ว่าง เพื่อใช้ในการคัดเลือก ร้อยละ 60 และการสอบแข่งขัน ร้อยละ 40  และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้กำหนดวัน เวลาที่คัดเลือก โดยให้ดำเนินการคัดเลือกพร้อมกัน 

2. ข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวนท้ังสิ้น 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ อัตราเงินเดือน สังกัด 
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน อ 46 50,290 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
2 นักวิชาการศึกษา อ 40 18,100 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ 33 68,100 สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณากำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่าง เพื ่อใช้ในการคัดเลือก ร้อยละ 60 และการ
สอบแข่งขัน ร้อยละ 40  ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ ดังนี้ 

สพป. 
จำนวนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 
กาญจนบุรี เขต 3 1 0 
กาญจนบุรี เขต 4 1 1 

รวม 2 1  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ  ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบการพิจารณากำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา     

38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

สพป. 
จำนวนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 
กาญจนบุรี เขต 3 1 0 
กาญจนบุรี เขต 4 1 1 

รวม 2 1 
 

 

มติ กศจ.   
อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.4   เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดจาก 
นางสาวขวัญภิรมย์  เนตรสว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 
เลขที่ตำแหน่ง 4639 เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  โดยจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ผู้สอบแข่งขันได้ใน
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 1 
อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

อำเภอ 
ความต้องการ

วิชาเอก 
เลขที่ตำแหน่ง  

ตำแหน่ง 
อาศัยเบิก อัตรา 

กำลัง ก.ค.ศ. กรมบัญชีกลาง อันดับ เงินเดือน 
1 บ้านโป่งหวาย ศรีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 4639 0005358 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,800 พอดี

เกณฑ ์ 
 

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

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

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

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

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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
วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 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  

9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี  7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 1 อัตรา  

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบัน
มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 5 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 112 คน ซึ่งมีตำแหน่งว่างสายงาน
การสอน ที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งรอบท่ี 10 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 
ที ่

 
กลุ่มวิชาเอก 

 

บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คงเหลือ 

(คน) 

การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตรา
ว่างท่ีใช้ใน
การบรรจุ 
(อัตรา) 

 
บัญชีคงเหลือ 

(คน) 
บัญชี กศจ.

กาญจนบุรี (อัตรา) 
ขอใช้บัญชี กศจ. 

อื่น (อัตรา) 

1 ภาษาพม่า หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
2 ภาษาฝรั่งเศส 1 - - - 1 
3 ภาษาญี่ปุ่น หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
4 ภาษาจีน หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
5 ดนตรีศึกษา หมดบัญชี - - - หมดบัญช ี
6 ดนตรไีทย หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
7 ดนตรสีากล หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
8 คณิตศาสตร ์ หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
9 ภาษาไทย หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี

10 ภาษาอังกฤษ หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 - 1 28 
12 ฟิสิกส ์ หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
13 ชีววิทยา หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
14 สังคมศึกษา 26 - - - 26 
15 พลศึกษา หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
16 ศิลปศึกษา หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
17 นาฏศิลป ์ หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
18 คอมพิวเตอร ์ 16 - - - 16 
19 เกษตร หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
20 คหกรรม หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
21 ประถมศึกษา หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
22 การศึกษาปฐมวัย หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
23 แนะแนว หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
24 เทคโนโลยีทางการศึกษา 40 - - - 40 
25 บรรณารักษ์ หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี

 รวม 112 1 - 1 111 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง  จำนวน 1 อัตรา 

ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก  
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
สถานศึกษาต้องการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 1 อัตรา 

เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. ขออนุมัติเร ียกผู ้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ ง ครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อนำไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 1 ราย (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 6 หน้า 129-130) 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจน
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 

4. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 2 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

5. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.5   เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก เพื่อขอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก เพื่อขอบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  ตามที่สำนักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ จำนวน 1 อัตรา 

 
ที่ 

 
โรงเรียน 

 
สังกัด 

 
อำเภอ 

เลขที่
ตำแหน่ง 

เลขที่ 
กรมบัญชีกลาง 

 

อาศัยเบิก 
ความต้องการ

วิชาเอก 
อันดับ เงินเดือน เดิม ใหม่ 

1 ประชามงคล สพม.8 หนองปรือ 120299 338076 คศ.1 21,570 คหกรรม สังคมศึกษา  
 

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

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

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

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

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644  ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2561 เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ที่ ศธ 04238/2390 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2563  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอก เพ่ือบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี กศจ.กาญจนบุรี 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
                  7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามมติ กศจ.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 

27 พฤษภาคม 2562 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
กลุ่มวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เม่ือวันที่ 13 
พฤษภาคม 2563  

2. ศธจ.กาญจนบุรี  ได้รอการตอบกลับจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาบรรจุ
และแต่งตั้งฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จะดำเนินการบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของตนเอง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 หลังจากนั้นจึงจะให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนขอใช้บัญชีต่อไป  
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แจ้งว่า โรงเรียนประชามงคล  ขอเปลี่ยนแปลง
ความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งเลขที่ 120299  โรงเรียนประชามงคล  จากเดิมวิชาเอกคหกรรม เป็นวิชาเอกสังคม
ศึกษา  จำนวน 1 อัตรา  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7  หน้า  131-132 )  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8  ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนประชามงคลได้ตรวจสอบแล้ว  จึงเห็นชอบให้เสนอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกได้
ตามความประสงค์   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติยกเลิกการขอใช้บัญชีรายชื ่อผู ้สอบแข่งขันได้ กลุ ่มวิชาเอกคหกรรม  จากสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวิชาเอก ตำแหน่งเลขที ่ 120299  โรงเรียน       
ประชามงคล  จากเดิมวิชาเอกคหกรรม เป็นวิชาเอกสังคมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา   

2. ขออนุมัติให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนดต่อไป 

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

4. ขออนุมัติเป็นหลักการ  กรณีหาก กศจ.กรุงเทพมหานคร ให้ใช้บัญชีวิชาเอกคหกรรม  ให้ยกเลิกการ
ขอใช้บัญชีวิชาเอกสังคม 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.6    เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
                 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                
ราย นางสาววิภาดา  มาคงกุล 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตดิำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย กลุ ่มวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป รายนางสาววิภาดา  มงคงกุล ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 70  ซึ่งได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งไป
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 547 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1    

โดยขอความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงและแก้ไขโรงเร ียนที ่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้ง จากโรงเรียน             
บ้านท่ามะนาว เป็นโรงเรียนบ้านแก่งหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 626 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แทนตำแหน่งเดิม    เนื่องจาก  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. 
กำหนด อัตราเลขที่ตำแหน่ง 547 ของโรงเรียนบ้านท่ามะนาว เป็นตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกในปีเกษียณอายุ
ราชการ ทำให้ต้องสงวนตำแหน่งไว้และไม่สามารถนำตำแหน่งว่างดังกล่าว มาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้  
 

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

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

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

เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1898 ลงวันที่ 31 มีนาคม 

2563 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ 
ตลอดจนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 และอนุมัติให้นำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 98 อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. อัตราว่างที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ของโรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่
ตำแหน่ง 547   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจาก          
เป็นตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกในปีเกษียณอายุราชการ ซึ่งต้องสงวนตำแหน่งไว้และไม่สามารถนำตำแหน่งว่าง
ดังกล่าวมาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้  

3.   เพื ่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว   สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                       
จึงได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ.  โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้
แนวทางการดำเนินการโดยให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอมติหารือไปยังสำนักงาน      
ก.ค.ศ.               
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย กลุ ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั ่วไป ราย       
นางสาววิภาดา  มงคงกุล ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 70 เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด เกี่ยวกับ
การใช้ตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เห็นควรพิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้ 
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างของโรงเรียนบ้านแก่งหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี  เลขที่ตำแหน่ง 626 

อันดับ คศ.3 ขั้นเงินเดือน 62,740 บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ว่างเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งของโรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอเมือง
กาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 547 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ได้ดำเนินการ
บรรจุและแตง่ตั้งไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

2. ขอนำผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนบ้านท่ามะนาว มารวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความ
พร้อมและประเมินอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต่อเนื่องในโรงเรียนบ้านแก่งหลวง 

3. มอบสำนักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการหารือต่อ ก.ค.ศ. 
หากผลเป็นประการใด ให้ถือปฏิบัติตามนั้น 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

6.7    เรื่อง   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                   
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.2563 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงคข์ออนุมัติการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 จำนวน 17 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 80 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร จำนวน (อัตรา) 

1 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 
2 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย 19 
3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 9 
4 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 1 
5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 
6 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 
7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาพม่า 1 
8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา 2 
9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา 1 

10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 2 
11 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล 2 
12 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา 2   
13 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 1 
14 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 1 
15 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา 5 
16 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศกึษา     25 
17 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว     2 

รวม 80  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3220  ลงวันที่ 17 
มิถุนายน 2563 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2563 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) มีตำแหน่งว่างซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ไม่ มี
เงื่อนไขและไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น 80 อัตรา ดังนี้ 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  16  ตำแหน่ง 
  (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  3    ตำแหน่ง 
  (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน  56  ตำแหน่ง 
  (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน    -   ตำแหน่ง 
  (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน   5  ตำแหน่ง 

     (ในจังหวัดกาญจนบุรี) 
 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 หน้า 133-138) 

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 

2. รับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2561 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 

4. สอบข้อเขียน  
ภาค ก   ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข  
เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 

6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน 
และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ 
          และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 

 

ตามท่ี ก.ศ.จ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

 
3. สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมและให้
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
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4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดรายชื่ อประเภทวิชา หรือกลุ ่มวิชา                
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ จำนวน 7 กลุ่มวิชา 
ดังนี้ 

 1) ภาษาพม่า   5) แพทย์แผนไทย 
 2) ดนตรีพื้นเมอืง  6) ช่างก่อสร้าง 
 3) กิจกรรมบำบัด  7) การพยาบาล 
 4) จิตวิทยาคลินิก 

   ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่กำหนด จำนวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ 
ภาษาพม่า 
  5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดำเนินการดังนี้ 
   5.1 กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก 
   5.2 กำหนดวัน เวลา ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข 
   5.3 บริหารเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และกำหนดตัวชี้วัดการประเมิน ภาค ค 
พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค แบบรูบริค (Scoring Rubric)  ตามหลักสูตรที่กำหนด 
   5.4 กำหนดระยะเวลาการขึ ้นบ ัญช ีผ ู ้สอบแข่งข ันได ้ ให ้ม ีระยะเวลาที ่ เหมาะสม               
โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี 
   5.5 กำกับ ติดตาม การดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  6. การดำเนินการของผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน (กศจ.) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   6.1 กำหนดจำนวนตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุ และแต่งตั้งต้อง
เป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ตำแหน่ง 
   6.2 กำหนดวิธีการและรูปแบบในการรับสมัคร 
   6.3 ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
    6.3.1 ตำแหน่งว่างที ่จะใช้บรรจุและแต่งตั ้ง จำแนกคุณวุฒิพร้อมระบุอัตรา
เงินเดือน 
    6.3.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
    6.3.3 วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งวิธีการและ
รูปแบบการรับสมัคร 
    6.3.4 หลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
ประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค รวมทั้งเกณฑ์การตัดสิน 
6.3.5 ระยะเวลาในการประเมินภาค ค 
    6.3.6 ระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด (ไม่เกินสองปี) 
    6.3.7 เงื่อนไขกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิ
ตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้น  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำเนินการสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน หรือสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทา ง
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ปกครอง แล้วแต่กรณี และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ในการสอบแข่งขันเป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัคร
จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา 
   6.4 รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   6.5 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัคร
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข 
   6.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ
แยกตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และประกาศวัน เวลา สถานทีส่อบ ภาค ก และภาค ข 
รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบและระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
   6.7 ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข 
   6.8 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อย
ละหกสิบ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินภาค ค และให้
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   6.9 เมื่อทราบจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 
    6.9.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน ภาค ค รวมทั้งกำหนดรายการและ
จำนวนชุดเอกสารการประเมินภาค ค ที่ผู้สอบแข่งขันต้องจัดทำ โดยให้ประกาศให้ทราบโดยทั่ว 
    6.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาค ค จำนวน 5 คน ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
    - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คณะกรรมการประเมิน 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนในประเภทวิชา 
หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนั้น ๆ จำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คนจากบัญชีรายชื่อที่ได้
กำหนด (การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน ภาค ค ให้ส่วนราชการ (ส พฐ.) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมไว้
เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบที่กำหนด) 
   6.10 ดำเนินการประเมิน ภาค ค  
   6.11 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขนัได ้
   ทั้งนี้ ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
สอบแข่งขันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่
กรณี แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติ
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติ 

ดังนี้ 
1. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครูผู ้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 18 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 80 อัตรา โดยให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

2. อนุมัติประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 หน้า 139-184 ) 

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการดังนี้ 
3.1 จัดทำประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
3.2 จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
3.3 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค 
3.4 จัดทำประกาศผลการสอบแข่งขัน 
3.5 จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน 

ทั้งนี้ ข้อ 3.1 – 3.5 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3.6  มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

3.7  ในการสอบข้อเขียนกำหนดให้ผู้เข้าสอบแข่งขัน (ชายและหญิง) ต้องแต่งกายด้วยเสื้อยืดคอกลม
แขนสั้นสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีดำ สีเทาหรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าผ้าใบเข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้ 

3.8 เมื่อทราบจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน ภาค ค รวมทั้งกำหนดรายการและจำนวนชุดเอกสาร การประเมิน ภาค ค 

4. สำหรับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน ภาค ค  ให้รอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงเสนอ กศจ. 
พิจารณาอีกครั้ง 

5. การกำหนดรหัสจังหวัด รหัสกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบและเลขประจำตัวผู้สมคัร
สอบ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

6. เห็นชอบและขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งครูที่ว่างอยู่ เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 
0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   

7. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการอำนวยการ
สอบแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

8. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว  เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้ง โดยทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ตามที่อยู่ที ่ปรากฏในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วัน
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง 

9. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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10. หากผู้สอบแข่งขันได้เลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาใด ให้บรรจุและแต่งตั้ งให้ดำรง

ตำแหน่งในสถานศึกษานั้น กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืนหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง   ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องไม่ติดเงื่อนไข อ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิม 
กำหนด  
  ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน ขอให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นเป็นผู้ลงนามอนุญาต 

11. หากผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งไม่ครบจำนวนตำแหน่งว่างในกลุ่ม
วิชาเอกใดให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาเอกเดียวกันลำดับต่อไป เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งจนครบจำนวน
ตำแหน่งว่างตามท่ีได้รับอนุมัติ 

12. เมื่อส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปยัง สพท. ต้นสังกัด ขอให้ สพท. ดำเนินการ ดังนี้ 
12.1 จัดทำ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
12.2 ตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 
12.3 ตรวจสอบคุณวุฒิ 
12.4 ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ 

13. หากมีการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/เพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และหรือแนว
ทางการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. และหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดใน
การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู
ผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนดต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.8   เรื่อง   ขออนุมัติตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(1) 
ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตำแหน่งว่างเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) ประจำปี 2563 (ครั้งที่  2) ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 
– 15 สิงหาคม  2563  จำนวน 23 อัตรา  ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จำนวน  4  อัตรา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จำนวน  6  อัตรา 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จำนวน  8  อัตรา 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จำนวน  5  อัตรา 

 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง  คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่   7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  มีความประสงค์นำตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) ใช้ในการประกาศรับย้ายประจำปี 2563 
(ครั้งที่ 2) จำนวน 23 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

อันดับ เงินเดือน หน่วยงาน 

1. ศึกษานิเทศก์ 96 (0152659) คศ.3 43,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. ศึกษานิเทศก์ 99 (0152830) คศ.3 43,080 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
3. ศึกษานิเทศก์ 101 (0152676) คศ.3 43,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

4. ศึกษานิเทศก์ 102 (0152962) คศ.4 60,150 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

อันดับ เงินเดือน หน่วยงาน 

1. ศึกษานิเทศก์ 96 (0152659) คศ.3 43,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. ศึกษานิเทศก์ 99 (0152830) คศ.3 43,080 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
3. ศึกษานิเทศก์ 101 (0152676) คศ.3 43,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

4. ศึกษานิเทศก์ 102 (0152962) คศ.4 60,150 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
5 ศึกษานิเทศก์ 12 คศ.3 53890 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
6 ศึกษานิเทศก์ 60 คศ.2 41620 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
7 ศึกษานิเทศก์ 72 คศ.3 43080 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

8 ศึกษานิเทศก์ 73 คศ.3 49420 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
9 ศึกษานิเทศก์ 74 คศ.3 35640 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
10 ศึกษานิเทศก์ 75 คศ.3 43080 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
11 ศึกษานิเทศก์ 48 (0006718) คศ.3 58,390 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
12 ศึกษานิเทศก์ 49 (0006720) คศ.3 51,170 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
13 ศึกษานิเทศก์ 55 (0006731) คศ.3 58,390 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
14 ศึกษานิเทศก์ 56 (0006721) คศ.3 47,500 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
15 ศึกษานิเทศก์ 67 (0152851) คศ.3 43,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
16 ศึกษานิเทศก์ 62 (0006716) คศ.3 58,390 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
17 ศึกษานิเทศก์ 64 (0152932) คศ.3 43,080 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
18 ศึกษานิเทศก์ 65 (0152952) คศ.3 48,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
19 ศึกษานิเทศก์ 28 คศ.3 43,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
20 ศึกษานิเทศก์ 29 คศ.3 54,820 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
21 ศึกษานิเทศก์ 30 คศ.3 47,660 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
22 ศึกษานิเทศก์ 31 คศ.3 53,080 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
23 ศึกษานิเทศก์ 32 คศ.3 43,800 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
2. ตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4   ดังกล่าว เป็นตำแหน่งว่างจากการกำหนดตำแหน่งใหม่ ซึ่งตัดโอนมาจาก      
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  และอยู่ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำแหน่งว่างดังกล่าว  สำหรับใช้

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) 
(ศึกษานิเทศก์)  ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ยื่นคำ
ร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563  จำนวน 23 อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 - เขต 4 ดำเนินการประกาศรับย้าย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ยื่นคำร้องขอย้าย
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563  จำนวน  23  อัตรา   

 

มติ กศจ.   
อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.9   เรื่อง      การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู         
(กรณีพิเศษ)  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   ไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีพิเศษ)จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัดปจัจุบนั เหตุผลการขอย้ายกรณีพิเศษ ขอย้ายไปที ่
1 นายนัดคชา  

      โสนะโชติ                 
ครู  อันดับ คศ.1 
รร.อนุบาลกาญจนบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
ศษ.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)                  
เงินเดือน  18,800  บาท 
บรรจุ  7 ส.ค.2560 

1. บิดามีอายุ  78  ปี  ป่วยเป็นโรคเน้ืองอก
ต่อมลูกหมาก   ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
มารดาเสียชีวิตแล้ว  และเป็นบุตรเพียงคนเดืยว 
 

ขอย้ายไปสังกัดสพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 

2 นางวิภาดา   
      พัฒนมาศ 
                     

ครู  อันดับ คศ.3 
รร.อนุบาลกาญจนบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
ค.บ. (การประถมศกึษา)                  
เงินเดือน  46,930  บาท 
บรรจุ  16 พ.ค. 2537 

1. ติดตามคู่สมรส  เน่ืองจากคู่สมรสได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานวัฒนาธรรม
จังหวัดสมุมรสงคราม   เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์  
2563 

ขอย้ายไปสงักัด 
สพป.สมุทรสงคราม 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการราย

ดังกล่าวแล้วซึ่งไม่ติดเงื่อนไขใดๆ ในการขอย้ายกรณีพิเศษ โดยได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี 
เรียบร้อยแล้ว  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ที่ 264/2563
สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2563 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษ
ของข้าราชการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษทุก
รายแล้ว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณี
พิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปลายทาง เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป ดังนี้ 

1. นายนัดคชา  โสนะโชติ วุฒิ ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขอย้ายกรณีพิเศษไปดำรงตำแหน่งทาง
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

2. นางวิภาดา  พัฒนมาศ วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา)  ตำแหน่งครู คศ.3  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขอย้ายกรณีพิเศษ  กรณีติดตามคู่สมรส  ไปดำรง
ตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งคำร้อง ขอย้าย (กรณี

พิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทางตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป  

2. ขออนุมัติให้ย้ายได้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางมีตำแหน่งว่างรับย้ายโดยผ่านการ     
อนุมติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ 

 
มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.10   เรื่อง การเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และเขต 4 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่ง   และอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑ์ 
ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 14 
ตำแหน่ง   ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จำนวน  2  ตำแหน่ง 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จำนวน  12  ตำแหน่ง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และเขต 4 มีตำแหน่งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน อัตรากำลังคร ู
เกินเกณฑ ์อันดับ ขั้น 

1 ครู/ร.ร.บ้านหนองกลางพง เมืองฯ 735 คศ.3 58,390 +1 
2 ครู/ร.ร.บ้านองสติ เมืองฯ  4784 คศ.3 58,390 +2 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน อัตรากำลังคร ู
เกินเกณฑ ์อันดับ ขั้น 

1 ครู/ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ บ่อพลอย 1319 คศ.3 58,390 +1 
2 ครู/ร.ร.บ้านหนองหว้า บ่อพลอย 3212 คศ.3 58,390 +3 
3 ครู/ร.ร.บ้านหนองหว้า บ่อพลอย 3210 คศ.3 58,390 +3 
4 ครู/ร.ร.บ้านหนองหว้า บ่อพลอย 4449 คศ.3 54,480 +3 
5 ครู/ร.ร.บ้านวังด้ง บ่อพลอย 3105 คศ.3 56,220 +5 
6 ครู/ร.ร.บ้านวังด้ง บ่อพลอย 3382 คศ.1 21,190 +5 
7 ครู/ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด เลาขวัญ 5247 คศ.3 45,290 +2 
8 ครู/ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด เลาขวัญ 4538 คศ.3 58,390 +2 
9 ครู/ร.ร.บ้านหนองไก่เหลือง เลาขวัญ 4113 คศ.3 58,390 +1 

10 ครู/ร.ร.บ้านหนองตาก้าย เลาขวัญ 4513 คศ.3 58,390 +1 
11 ครู/ร.ร.บ้านห้วยหวาย หนองปรือ 4158 คศ.3 56,290 +2 
12 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหนองปลาไหล หนองปรือ 4289 คศ.3 52,060 +1 

 
2. สำนักงานเขตพื ้นที ่ การศ ึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี  เขต 1 และ เขต 4 ได ้ เส นอ

คณะกรรมการ พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไปกำหนดใน
สถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากร สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ไปกำหนด
เป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ ชื่อ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

หน่วยงานการศึกษาเดิม เกิน
เกณฑ ์

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา 
ที่กำหนดใหม ่

ขาด
เกณฑ ์อันดับ ขั้น 

1 ครู 735 ร.ร.บ้านหนองกลางพง  +1 คศ.3 58,390 ร.ร.วัดท่าน้ำตื้น  (-2) 
2 ครู 4784 ร.ร.บ้านองสิต  +2 คศ.3 58,390 ร.ร.วัดเขาน้อย  (-1) 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที่ ชื่อ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

หน่วยงานการศึกษาเดิม เกิน
เกณฑ ์

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา 
ที่กำหนดใหม ่

ขาด
เกณฑ ์อันดับ ขั้น 

1 ครู 1319 ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์ +1 คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านหนองโสน (-1) 
2 ครู 3212 ร.ร.บ้านหนองหว้า +3 คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านหลังเขา (-1) 
3 ครู 3210 ร.ร.บ้านหนองหว้า +3 คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านตลุงเหนือ (-1) 
4 ครู 4449 ร.ร.บ้านหนองหว้า +3 คศ.3 54,480 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย (-1) 
5 ครู 3105 ร.ร.บ้านวังด้ง +5 คศ.3 56,220 ร.ร.บ้านวังใหญ่ (-2) 
6 ครู 3382 ร.ร.บ้านวังด้ง +5 คศ.1 21,190 ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) (-1) 
7 ครู 5247 ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด +2 คศ.3 45,290 ร.ร.เขาวงพระจันทร์ (-1) 
8 ครู 4538 ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด +2 คศ.3 58,390 ร.ร.วัดใหม่ภูมิเจริญ (-1) 
9 ครู 4113 ร.ร.บ้านหนองไก่เหลือง +1 คศ.3 58,390 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) (-1) 

10 ครู 4513 ร.ร.บ้านหนองตาก้าย +1 คศ.3 58,390 ร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย (-1) 
11 ครู 4158 ร.ร.บ้านห้วยหวาย +2 คศ.3 56,290 ร.ร.บ้านเขาหินตั้ง (-1) 
12 ครูผู้ช่วย 4289 ร.ร.บ้านหนองปลาไหล +1 คศ.3 52,060 ร.ร.บ้านหนองมะสัง (-1) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  การตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และ

อัตราเงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนด   ในสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ 

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำ
กว่าเกณฑ์  จำนวน 14 ตำแหน่ง 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอนที่เกิน

เกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
14 ตำแหน่ง 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง ออกคำสั่งตัด
โอนตำแหน่งฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
มติ กศจ.    อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.11 เรื่อง      การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื ่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย  นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง   สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตกิารย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย 

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อ ง มาตรฐาน

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดใน

การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 –เขต 4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑9/๒๕60ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ ณ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 8 – 
14 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 
จำนวน 4 อัตรา  

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ได้ยื่นความ
ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

  ที่ 
รายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้สมัคร 

     ตำแหน่ง/กลุ่ม             ระดับ   เลขที่ตำแหน่ง  
  1 นักวิชาการเงินและบัญชี/ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย ์

ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 8 - ไม่มีผู้สมัคร – 
 
 

  2 นักทรัพยากรบุคคล/ 
กลุ่มบริหารงานบคุคล 
 

ชำนาญการพิเศษ อ 17 1. นางสาวมารสิา  กฤชก้านเหลือง 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบคุคล 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

  3 นิติกร/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 25 - ไม่มีผู้สมัคร - 

  4 นักวชิาการศกึษา/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 - ไม่มีผู้สมัคร - 

 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอย้าย 

เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
4. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ ดำเนินการประเมินความรู้ 

ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 289/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563   โดยการ
ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวชี้วัดที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผลคะแนนในการพิจารณา ดังนี้  
ที ่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน/สังกัด ตำแหน่งท่ีขอย้าย คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
1 นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคล/ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

80  

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรเห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

- นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 17  
อัตราเงินเดือน 37,620 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิ เศษ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 
อ 17  อัตราเงินเดือน 37,620 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4    

2.  ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.12 เรื่อง      การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
                 ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และเขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนมัติให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 และ เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 
ดังนี้ 

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 8 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ เป็นตำแหน่งควบสองระดับ คือ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ เพื่อปรับระดับสูงขึ้นและมีผู ้คน
ครองตำแหน่งอยู่แล้ว  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ 18 กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่
ว่างและไม่มีเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

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

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

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น     ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

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

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้โดยอนุโลม 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน
ระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง กฎ   
ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบ
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ. กำหนด) 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 
38 ค.(2) 
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11. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 ลงว ันที ่  3 เมษายน 2560                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และ เขต 4  มีความประสงค์จะ

ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้  

ที ่ ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ ตำแหน่ง
เลขที่ 

หมายเหตุ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
1 นักวิชาการเงินและบัญชี                        

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ชำนาญการ /

ชำนาญการพิเศษ 
อ 8 เป็นตำแหน่งที่มีคนครองอยู่แล้ว 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
1 นักทรัพยากรบุคคล   

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
ชำนาญการพิเศษ อ 18 ว่างและไม่มีเง่ือนไขการใช้

ตำแหน่ง 

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 

   1) นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน   นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง      นิติกรชำนาญการพิเศษ                                  กรรมการ 
   3) นางสาวจันทร์จิรา อุปะละสัก  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ          กรรมการและเลขานุการ 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 

     1)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3        ประธานกรรมการ    
      2) นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ                    กรรมการ 
                3) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์        ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน                   กรรมการ 
      4) นางสาวศุภรัชต์  กาญจนางกูร        ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                     กรรมการ 
       5) นายวัธนพัทธ์  อยู่เย็น           นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ  
      6) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
      7) นางสาวจันทร์จิรา  อุปะละสัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอเสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 

1) นายอาดุลย์  พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        ประธานกรรมการ    
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (ข้าราชการระดับ 9)   

2) นายยศภัค  จรัสศุภชยา      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3                     กรรมการ 
3) นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             กรรมการ 
4) นางอรนลิน  ทองวัง              ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          กรรมการ 
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5) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน                 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาวจันทร์จิรา  อุปะละสัก         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ              ผูช้่วยเลขานุการ 

 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติบุคคล ด้านความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

 1) นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด      ผอ.กลุ่มอำนวยการ                      ประธานกรรมการ 

 2) น.ส.ปนัดดา ชีวะนอรรถ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                  กรรมการ 
    3) นางลภัสรดา  สอนใจ      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                กรรมการ  
    4) น.ส.วิชุดา  เอ่ียมรักษา      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               เลขานุการ    

 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  
  1) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง     ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           ประธานกรรมการ  

2) นายประจักร หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ              กรรมการ  
3) น.ส.พัชรา  สิทธิบุตร        นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ              กรรมการ 

4) นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               กรรมการ 
5) น.ส.หทัยทิพย์  มณฑาทัศน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ               กรรมการ 

6) น.ส.วิชุดา  เอ่ียมรักษา        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             เลขานุการ 
 

     7. การคัดเลือกให้พิจารณาจากรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี ้ว ัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์  และวิธีการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับ  ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4  

    8. เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4  

    9 . การแต่งตั้งจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่ อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 
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4 กำหนด  โดยให้มีการประเมินตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง 
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และ
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และ เขต 4 ดำเนินการ

คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา  

2. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง  รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 10 หน้า 185-187) 

3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อ        
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ/
ประเมินผลงาน และมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และเขต 4  ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบต่อไป 

4. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และเขต 4 

5. ขออนุมัติเป็นหลักการ  กรณีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผล
อันใดก็ตาม สามารถคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ทั้งนี้ ให้รายงานเพื่อทราบในการประชุม ในคราวต่อไป 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.13  เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 3  และเขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนมัตินำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38    

ค.(2) ไปประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  จำนวน 3  อัตรา ดังนี้ 

1.  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา 
2.  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง องค์ประกอบ
การประเมินและตัวชี้วัดการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 

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

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ เขต 4 มีตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างหลังจากการย้ายและแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแล้ว   

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และเขต 4 จึงมีความประสงค์จะนำ
ตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ที่ไม่เกินจำนวน
ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
1 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 16 บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์  

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
1 นักวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 8 บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์  
2 นิติกร  ชำนาญการ/ชำนาญการพเิศษ อ 25 บริหารงานบคุคล   
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดการโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอ่ืน จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 
 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3      ประธานกรรมการ 
 2) นายยศภัค  จรัสศุภชยา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
               ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3      กรรมการ 
 3) นางอรนลิน  ทองวัง   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
 4) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์      ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
 5) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ/เลขานุการ 

 6) นางสาวจันทร์จิรา อุปะละสัก   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 

๑) นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
2) นายวิทวัส  จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                กรรมการ  
3) นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการคณะกรรมการประเมินความรู ้  ความสามารถและความเหมาะสมและแต่งตั ้งกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสมและจำเป็น  ดังนี้ 
 1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                         ประธานกรรมการ 
 2) นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4      กรรมการ 
 3) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม         นักวชิาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 4) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 5) นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางลภัสรดา  สอนใจ                   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 อัตรา เพื่อใช้ในการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ เขต 4 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้นำตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ในการรับ

โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 
และ เขต 4  จำนวน 3 อัตรา 

2. ขออนุมัติประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
3 และ เขต 4  จำนวน 3 อัตรา  

3. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัดการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  โดย
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 

4. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู ้ลงนามตามข้อ 2 – 3 แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5. ผู้ได้รับการพิจารณาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี จึงจะย้ายหรือโอนไปหน่วยงานอื่นได้ 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.14  เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปดำรงตำแหน่ง
สังกัดอ่ืน              

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ที่สังกัดอ่ืน จำนวน 1 
ราย   
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                                                 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  เรื ่อง  มาตรฐาน

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ส่งคำร้องขอโอนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายกิตติภูมิ พงษ์พิมาย ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 อัตราเงินเดือน 
19,520 บาท โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรง
ตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี นั้น  

2. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า ยินดีรับโอนข้าราชการรายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมที่จะ ให้โอน
เมื่อใด ให้แจ้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการขอมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุ รี และ
ออกคำสั่งรับโอนต่อไป  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11 หน้า 188  ) 

3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไม่
ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ตามความประสงค์  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ ประกอบกับเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับโอน พิจารณายินดีรับโอนข้าราชการรายดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรให้โอนไปดำรง
ตำแหน่งที่สังกัดอ่ืนตามความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563   

ทั้งนี ้ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับโอน           
เพ่ือดำเนินการออกคำสั่งรับโอน และให้รายงานผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เพ่ือดำเนินการออกคำสั่งให้โอนต่อไป 

 
 
 
 
 

 



61 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายกิตติภูมิ พงษ์พิมาย ตำแหน่งครู อันดับ 

คศ.1 อัตราเงินเดือน 19,520 บาท โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โอนไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี  

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ออกคำสั่งให้โอน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.15   เรื่อง  การขอหารือ ก.ค.ศ. กรณีการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู (กรณีไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด) 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้หารือสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีการขอย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
(กรณีไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด)  
 

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

การศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอตัรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ให้
ยุบเลิก โรงเรียนบ้านพุปลู ไปรวมกับ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนตามประกาศ
ที่กำหนด ดังนั้น จึงต้องตัดโอนตำแหน่งอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไปกำหนด
เป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์  

ปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไม่สามารถเกลี่ยอัตรากำลัง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียน    
บ้านพุปลู ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมไว้ในโรงเรียนบ้านวังสิงห์ได้ เนื่องจากเมื่อเกลี่ยไปแล้วจะทำให้โรงเรียนบ้านวังสิงห์             
มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3     
ก็ไม่มีสถานศึกษาใดที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีจะสามารถนำมาเกลี่ยอัตรากำลังได้   

2. ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงมีความประสงค์ขอหารือ ไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. (กรณีไม่อาจดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เนื่องจาก นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านพุปลู วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา) รับเงินเดือน 21,000 บาท บรรจุเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559              
ซึ่งไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดได้    
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ราย นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านพุปลู สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือพิจารณาจะให้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้หรือไม่ อย่างไร หากผลเป็นประการใดให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีท่ีไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด   

 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.16 เรื่อง  หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
มีว ิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์              
ว17/2552  ราย นางสาวกิ ่งกาญ  จงประจันต์  ผู ้อำนวยการโรงเรียน          
บ้านสระจันทอง  อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอให้กลั ่นกรองการให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 เป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 1 ราย คือ นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต์  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสระจันทอง  อำเภอห้วยกระเจา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 และมาตรา 54 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ “ก.ค.ศ. กำหนดให้ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.) พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ โดยหลลักเกณฑ์ฯ ระบุไว้ คือ 

ข้อ 1.1 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 
ข้อ 1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
ข้อ 1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ” 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. คำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 

768/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ได้รับคำขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ  ราย นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง  อำเภอห้ว ยกระเจา         
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และยื่นคำขอรับการประเมินฯ ถึง สพป.ต้นสังกัด เมื่อดำรงตำแหน่ง ครบ 1 ปีแล้ว และมี
ภาระงานบริหารสถานศึกษา เต็มเวลา 

2. ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน 
ตามหลักเกณฑ์ฯ โดยผู้ขอฯ นำผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ต่างสถานศึกษา มานับรวมกับผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาปัจจุบัน   ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง  อำเภอห้วยกระเจา มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่     
ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับคุณสมบัติข้อ 3 ได้นำผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ต่างสถานศึกษา มานับรวมกับผลการปฏิบัติงานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาปัจจุบันที่ขอรับการประเมินให้ครบ 2 ปีติดต่อกัน ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 จึ งเป็น
คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

พิจารณาแล้ว  จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  หารือไป
ยัง  ก.ค.ศ.เรื ่องคุณสมบัติที ่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะต่อไป 
 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด หารือไปยัง 

ก.ค.ศ. เรื่องคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 สามารถนำผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษามานับรวมกับผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ปัจจุบัน ได้หรือไม่  
  

มติ กศจ.    อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.17 เรื่อง   หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
                กรณีผ ู ้ขอม ีว ิทยฐานะคร ูชำนาญการมีว ุฒ ิปร ิญญาตร ี และปร ิญญาโท              

แต่ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  ราย นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครู โรงเรียน           
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่
ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีว ิทยฐานะครูชำนา ญการตามหลักเกณฑ์                  
ว 17/2552 เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
ราย นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

 

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

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
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 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ราย นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563   ซึ่งผู้ขอมีวิทยฐานะได้ดำรงตำแหน่ง ครู (คศ.1) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 มีวุฒิ
ปริญญาตรี และจบการศึกษาวุฒิปริญญาโท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์นำวุฒิ
ปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒  (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 12 หน้า 189-196 ) 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
นำเสนอแล้ว เห็นว่า ควรหารือ ก.ค.ศ.เรื่องคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านกรณีผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์ขอใช้วุฒิปริญญาตรีเพื่อกำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครู
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ชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ว่าสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติ ในการขอมีวิทย
ฐานะครูชำนาญการ กรณีที่ผู ้ขอมีวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ จึงเห็นควรดำเนินการส่งเรื่องหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด หารือ ก.ค.ศ. 

เรื่องคุณสมบัติและการใช้สิทธิ์ในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ของ นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ว่าสามารถนำวุฒิปริญญา
ตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และหาก
กระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ 
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.18 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน   12  ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  4  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  1 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  4 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน  3 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 การแต่งตั้งครู

ผู้ช่วย    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           
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ ำ 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 12  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 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 4 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายพรรษา  
     อ่วมมณ ี

วัดหวาย
เหนียว “ปุญ
สิริวิทยา” 

30 มี.ค. 
61 

63.31 66.67 66.67 72.00 73.34 86.98 97.44 98.04 30 มี.ค. 
63 

2 น.ส.เบ็ญจมาตร   
    รัศมีรณชยั 

วัดเขารักษ์ 30 มี.ค. 
61 

66.67 70.22 74.74 79.09 82.63 85.20 89.73 92.11 30 มี.ค. 
63 

3 น.ส.นธิิกานต์   
      กวางครี ี

วัดตะคร้ำ
เอน 

30 มี.ค. 
61 

63.45 69.00 69.00 69.00 80.86 84.60 85.20 85.20 30 มี.ค. 
63 

4 น.ส.ปิยพร   
       ปานไข ่

บ้านไร่ร่วม
วิทยาคาร 

23 เม.ย. 
61 

85.72 90.48 92.86 92.86 93.65 94.45 95.24 95.24 23 เม.ย. 
63 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ภรณ์ทิพวรรณ   
     นชุโสภา 

บ้านห้วย
เสือ 

23 เม.ย. 
61 

67.65 67.65 68.63 77.46 81.98 84.36 91.88 92.67 23 เม.ย. 
61 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.กรนกิา   
   นนทารักษ์ 

บ้านหนอง
กระทุ่ม 

23 เม.ย.
61 

69.95 74.86 81.44 85.66 85.98 90.18 92.81 94.20 23 เม.ย.
63 

2 น.ส.ชลลดา   
   พงษ์พันธุ ์
   จันทรา 

บ้าน
พรหมณ ี

23 เม.ย.
61 

71.20 73.95 84.41 86.98 89.55 91.32 94.86 97.44 23 เม.ย.
63 

3 น.ส.วรรษมน 
เหลืองประมวล 

บ้านหนอง
มะสัง 

23 เม.ย.
61 

66.67 71.01 77.12 80.67 86.79 91.13 92.90 95.66 23 เม.ย.
63 

4 นางวิลาวัลย์  
  แกว้สระแสน   

บ้านหนอง
ปรือ 

23 เม.ย.
61 

69.41 73.94 75.72 79.27 81.58 84.40 87.77 91.32 23 เม.ย.
63 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 3 ราย 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

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

1 น.ส.กนกวรรณ  
        ปิลา 

ร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี

  30 มี.ค. 
61 

66.25 74.14 79.27 86.37 88.14 90.90 93.28 95.85   30 มี.ค. 
63 

2 น.ส.ปารม ี 
  ศิริคะรินทร ์

ร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี

 30 มี.ค. 
61 

63.30 70.22 76.52 81.84 85.58 88.94 89.73 95.66  30 มี.ค. 
63 

3 นายทินกร  
      นามแสน 

ไทรโยคมณี 
กาญจน์
วิทยา 

 23 เม.ย. 
61 

58.77 67.54 69.30 73.68 81.58 87.72 91.23 92.98  23 เม.ย. 
63 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  12 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 ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  12  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 12 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 12 ราย  
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.19 เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง  ราย  นายสุรชัย แก้วรุณคำ   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (การประเมินด้านที่ 1  

และด้านที่ 2)  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ราย  
นายสุรชัย แก้วรุณคำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 มาตรา 54  มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที ่ 22 พฤษภาคม 2558                  
เรื่อง  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่า
ขั้นต่ำ  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0213.4/ว17   ลงวันที่  21 ตุลาคม  2548                     
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/ว17  ลงวันที ่ 30 กันยายน  2552                  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553                 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0216.7/ว17  ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  และการให้ได้รับเงินเดือน 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว5733  ลงวันที่ 
27 กันยายน 2553  เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/621   ลงวันที ่ 26  ธันวาคม 2554                    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อน              
วิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง 

10. หนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. 0216.3/2754   ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554  เรื่อง หารือการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

11.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3  เม.ย. 2560  เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8(1)  และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่า นายสุรชัย แก้วรุณคำ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ส่งคำขอรับการประเมิน เพื ่อเล ื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที่ วัน เดือน ป ี รายการดำเนนิการ หมายเหตุ 
1 31 ก.ค. 2561 - ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ชำนาญการพิเศษ ขณะดำรงตำแหน่ง ครู  
รร.อนุบาลห้วยกระเจา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
รับคำขอและเอกสาร

ครบถ้วน 
2 29 ส.ค. 2561 1. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1   

ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ 
ประเมินชุดที่ 1 

 

3 30 ก.ย. 2561 1. คณะกรรมการชุดที่ 1 สรุปผลการประเมินด้านที่ 1  
และด้านที่ 2 
2. คณะกรรมการชุดที่ 1 ส่งมติพร้อมคะแนน (ผ่านเกณฑ์)  
ถึง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่  
ก.ค.ศ. กำหนด 

4 11 ต.ค. 2561 
 
 

1.กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 1  
และด้านที่ 2 
2.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 
ให้คณะกรรมการชุมที่ 2 

 

5 20 มิ.ย. 2562 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านที่ 3  
ด้านผลการปฏิบัติงาน มีมติให้ปรับปรุงคร้ังที่ 1  (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นับแต ่
วันที่ สพท. แจ้ง 

สถานศึกษา 
6 30 ก.ค. 2562 - กศจ.กาญจนบุร ี ม ีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติ

คณะกรรมการประเมิน) 
คร้ังที่ 7/2562  

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 
7 16 ก.ย. 2562 - สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งผลการประเมิน  

มายัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ให้ปรับปรุงผลงานฯ ต่อไป 

 

8 1 มี.ค. 2562 - เปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

 

9 31 ม.ค. 2563 - ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ภายใน 6 เดือน) 

 

10 12 ก.พ. 2563 - สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
ครบถ ้ วนสมบ ู รณ์ แล ้ ว ให ้  คณะกรรมการช ุ ดท ี ่  2 
(คณะกรรมการชุดเดิม) 

 

11 24 มี.ค. 2563 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลให้ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3   
ด้านผลการปฏิบัติงาน (กรณีปรับปรุงผลงาน) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

1 นายสุรชัย แกว้รุณคำ 
 

ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
31 ม.ค. 2563/ 
....................... คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 84.50 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้นำเสนอ
แล้ว เห็นว่า นายสุรชัย แก้วรุณคำ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ยื่นคำขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผ่าน
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว ในตำแหน่งครู ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 จากคณะกรรมการชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการที่
ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563) ภายหลังวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2562) จึงเห็นสมควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการเสนอขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

ท่ี 
ชื่อ – ชื่อสกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร./ 
วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีประเมิน 
(มีผลไม่ก่อนวันที ่

ส่งผลงานฯ  ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 นายสุรชัย แก้วรุณคำ 
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งกระบ่ำ 
พธ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 
(31 ม.ค. 2563) 

นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ 
รองผอ.สพป.กาญจนบุรี 
เขต 4 

น.ส.เยาวภา ศานติธรรม 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ 

นายวิทยา สุทธิไส 
ผอ.รร.บ้านหนองปลาไหล 
วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญ
การพิเศษ 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ สำหรับนายสุรชัย แก้วรุณคำ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 
2. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมิน

ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.20 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
               เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
               ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน  45  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 11 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 14 ราย  
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 12 ราย 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 3 ราย 
 

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

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
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  45  รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน       
45 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายวิเชษฐ์    หงษ์พงษ์ 
คร ูร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

สุขศึกษา  
พลศึกษา/ 

1 มิ.ย. 2563 

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

2.นางกอบกุล  รสหวาน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายภานุวัฒน์  บุดดาลี 
ครู ร.ร.วัดเขาน้อย 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.ชญานิศ  ชูช่ืน 
คร ูร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว 
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม.(หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้) 
 

ปฐมวัย/ 
1 มิ.ย. 2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายธวัชชัย  กองสี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สาวิตรี  บุญเลิศ 
ครู ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคคี 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.ระพีพร  วงษ์ฝุง 
คร ูร.ร.บ้านวังด้ง 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
15 มิ.ย. 2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านวังด้ง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประยุทธ  นาคสกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางละดาวัลย์  วางที 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะนาว 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. นางกานดา   เซี่ยงฝุง 
ครู ร.ร.บ้านเขาตก 
(ไตรเดชวิทยา) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาไทย/ 
16 มิ.ย.2563 

1.ผอ.โรงเรียนบ้านเขาปูน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางอรพินท์  ธนวัฒน์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางเปรมจิต  ทูลพุทธา 
ครู ร.ร.บ้านวังลาน 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.วัลยา  ถิ่นวัฒนากูล    
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
คศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  
 

ปฐมวัย/ 
4 มิ.ย.2563 

1.ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   บ้านหนองปล้อง 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางสาวจิราภรณ์  จันทรขันตี  
   ข้าราชการบำนาญ 
   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาวจีเรียง  บุญสม 
   ครู ร.ร.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 11 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.อัญชลี  เจริญสุข 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. ชีววิทยา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
27 ม.ค. 2563 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
  ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

2. นางกมลนิตย์  บุญรอด 
คร ูร.ร.บ้านกระเจา 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์/ 
4 มี.ค. 2563 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านกระเจา ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางอัญชลี  อิ่มลา 
  ครู ร.ร.บ้านหลุมหิน 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศิริพร  หลิวประเสริฐ 
คร ูร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

31 มี.ค. 2563 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางจันธิรา  เหลืองอารีพร 
  ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. น.ส.อัจฉรา  แผนกุล 
ครู ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์)/ 

14 เม.ย. 2563 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นายวรรษฑีระ  ปานบุตร 
   ครู ร.ร.บ้านบึงวิทยา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. นางสมหมาย   
         เหล่าทรัพย์เจริญ 
คร ูร.ร.ประชาวิทยาคาร 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
14 พ.ค. 2563 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.ประชาวิทยาคาร ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
  ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. นายวิชาญ  ระดมกิจ 
คร ูร.ร.วัดสำนักคร้อ  
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
18 พ.ค. 2563 

1.นายธนะชน  ทัศนะเกตุ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสำนักคร้อ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
  ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. น.ส.เกศกานดา   
            สุวรรณศร ี
คร ูร.ร.บ้านตลาดเขตฯ  
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

18 พ.ค. 2563 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางอนุชสรา  จันทร์อนันต์ 
  ครู ร.ร.วัดบ้านทวน 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8. น.ส.รตันชาติ  
         คิ้วสกุลกาญจน ์
คร ูร.ร.วัดสำนักคร้อ  
วท.บ. เทคโนโลยีการหมัก 
วท.ม. ชีววิทยาการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
18 พ.ค. 2563 

1.นายธนะชน  ทัศนะเกตุ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสำนักคร้อ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

9. น.ส.อรชา  อุดม 
คร ูร.ร.วัดหวายเหนยีวฯ 
ค.บ. ภาษาไทย  
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
18 พ.ค. 2563 

1.นายธนะชน  ทัศนะเกตุ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหวายเหนียวฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
   ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

    สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10. นางณิชชยา   
          โล่ห์สวัสดิ์กลุ 
คร ูร.ร.วัดตะคร้ำเอน  
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
19 มิ.ย. 2563 

1.นายธนะชน  ทัศนะเกตุ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
  ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11. น.ส.ศิรินภา  สืบเผ่า 
คร ูร.ร.บ้านตลุงใต้  
วท.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
19 มิ.ย. 2563 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้บริหารการศึกษา ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านตลุงใต้ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางแน่งน้อย  โพธ์ิเจริญ 
   ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 14 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.สภุัคธีรา  หงษ์โต        
ครู รร.บ้านลิ่นถิ่น                       
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ปฐมวัย                   
29 พ.ค. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านลิ่นถิ่น                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร                          
ผอ.รร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณิชกุล  สืบอินทร์                                 
ครู รร.ไทรโยคใหญ่ (ครูชำนาญการ)       
สาขาปฐมวัย 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.ณฏัฐกิตติ์ เล่าทรัพย ์
ครู รร.บ้านเสาหงษ์                 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)          
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ปฐมวัย                    
1 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านเสาหงษ์                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายศราวุฒิ  วงษ์เอก                          
ผอ.รร.อนุบาลทองผาภูมิ (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจิราพร  ศรีกระภา                                 
ครู รร.อนุบาลทองผาภูมิ (ครูชำนาญการ)          
สาขาปฐมวัย 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.กาญจณา  ขุนบรรจง 
ครู รร.บ้านดงโคร่ง                 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)           

ปฐมวัย                    
1 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านดงโคร่ง                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายละมูล  บูชากุล                          
ผอ.รร.บ้านดินโส (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสิริพร อนุสรพรพงศ์                                
ครู รร.บ้านดินโส (ครูชำนาญการพิเศษ)          
สาขาปฐมวัย 
 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  

4. น.ส.อรทัย  พิมพ์ใจใส 
ครู รร.บ้านดินโส                   
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)          
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ปฐมวัย                    
1 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านดินโส                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวัณทิพย์ภรณ์  ขาวผ่อง                          
ผอ.รร.บ้านดงโคร่ง (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสิริพร อนุสรพรพงศ์                                
ครู รร.บ้านดินโส (ครูชำนาญการพิเศษ)          
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.จิตติมา  กล่อมจิต 
ครู รร.บ้านดินโส                   
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)          
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ภาษาอังกฤษ                    
1 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านดินโส                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายกษิตินาถ  คำษร                          
ผอ.รร.บ้านอูล่อง (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ชนิดาภา  เทพทองคำ                                
ครู รร.บ้านอูล่อง (ครูชำนาญการพิเศษ)          
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.นิโรบล  ไชยยนต ์
ครู รร.บ้านใหม่พัฒนา                  
ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์)          
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ภาษาไทย                    
1 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านใหม่พัฒนา                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน  จิตตะเสโน                          
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. น.ส.มลธิชา   
         หล้าบ้านโพน 
ครู รร.บ้านห้วยกบ                  
ค.บ. (ภาษาไทย)           
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ภาษาไทย                    
1 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านห้วยกบ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อันติกา  จันทร์เอี่ยมผ่อง                                
ครู รร.บ้านห้วยกบ (ครูชำนาญการ)          
สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. น.ส.อรอุมา  ตาพทิพย ์       
ครู รร.บ้านห้วยกบ                       
ค.บ. (สังคมศึกษา)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

สังคมศึกษา                  
1 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านห้วยกบ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสุภาพ  เทียนเล็ก                                 
ครู รร.บ้านห้วยมาลัย (ครูชำนาญการ)       
สาขาสังคมศึกษา 

ขา้ราชการคร ู กรรมการ 

9. น.ส.ศิรริัตน์  วงเวียน        
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                       
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ปฐมวัย                   
2 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน  จิตตะเสโน                          
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สิริลักษณ์  สิทธิสังข์                                 
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

10. น.ส.ทิพวรรณ   
            จันทร์กระสวย        
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                       
ค.บ. (ภาษาไทย)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ภาษาไทย                  
2 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน  จิตตะเสโน                          
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรุ่งนภา  สังขวิภาส                                 
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาไทย 
 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

11. นางนาตยา  สวัสดี         
ครู รร.บ้านแก่งระเบิด                       
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ปฐมวัย                   
4 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านแก่งระเบิด                                         

2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พิชญาภร  ตินิโส                          
ผอ.รร.บ้านวังกระแจะ (ผอ.ชำนาญการ)               

  

3. น.ส.จารุวรรณ์  เปียทิพย์                                 
ครู รร.บ้านวังกระแจะ (ครูชำนาญการ)       
สาขาปฐมวัย 

  

12. น.ส.วิภาดา  ตาปะสี        
ครู รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ                       
ค.บ. (ภาษาไทย)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ภาษาไทย                  
18 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายทรงชัย  บัวขาว                          
ผอ.รร.บ้านไร่ (ผอ.ชำนาญการ)                   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

13. นายนิรันดร์  แสงดา     
ครู รร.บ้านไร่                              
ค.บ. (คณิตศาสตร์)        
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)                     

คณิตศาสตร์                    
18 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านไร่                                      ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายโสภณ  เรืองบุญ                           
ผอ.รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ     
(ผอ.ชำนาญการพิเศษ)        

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ปิยาพัชร  เสนาพิทักษ์                                 
ครู รร.บ้านไร่  
(ครูชำนาญการ) สาขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

14 น.ส.วัลภา  แพงแก้ว    
ครู รร.บ้านไร่                              
ค.บ. (คณิตศาสตร์)        
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)                     

คณิตศาสตร์                    
18 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านไร่                                      ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายโสภณ  เรืองบุญ                           
ผอ.รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ     
(ผอ.ชำนาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ปิยาพัชร  เสนาพิทักษ์                                 
ครู รร.บ้านไร่  
(ครูชำนาญการ) สาขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 12 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นางวรรณทนา ดา่นปาน 
ครู รร.บ้านชุมนุมพระ 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
26 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านชุมนุมพระ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสิริขวัญ อนุศร ี
ครู รร.บ้านกรับใหญ่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.พิรุฬห์ณัฐ คล้ายลักษ์ 
ครู รร.บ้านหนองม่วง 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
26 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางไพมณี บาตรโพธิ ์
ครู รร.บ้านตรอกสะเดา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

3. น.ส.ปิยะธิดา เศษไธสง 
ครู รร.บ้านหนองใหญ่ 
(อ.หนองปรือ) 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
27 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (อ.หนองปรือ) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ปรียาภรณ์ ทับทิมศรี 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านมว่งเฒ่า) 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.อรอุมา ปานธรรม 
ครู รร.วัดหนองไม้เอื้อย 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
27 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ สวัสดิ์เชิดวงศ์ 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.สุวารี แสงอรุณ 
ครู รร.บ้านน้ำลาด 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

26 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านน้ำลาด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกจิมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอธิกา หมื่นบำรุง 
ครู รร.บ้านสระเตยพัฒนา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ขา้ราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.กรรณิการ์ ใจกล้า 
ครู รร.บ้านสามยอด 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

26 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านสามยอด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกจิมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวิไลวรรณ เสนนอก 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. น.ส.สุภาพร ศรีวิชัย 
ครู รร.บ้านหนองใหญ่ 
(อ.หนองปรือ) 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

27 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (อ.หนองปรือ) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.แก้วตา แผนสมบูรณ์ 
ครู รร.วัดหนองไม้เอื้อย 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. นายอานนท์ สารชาติ 
ครู รร.บ้านยางสูง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

 9 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านยางสูง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รจนา มิลินทจินดา 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. น.ส.อภิญญา สิงหา 
ครู รร.บ้านเขาหินตั้ง 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
26 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านเขาหินตั้ง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพัชรี หอมหวล 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

10. นายนนทชัย สุขสำราญ 
ครู รร.บ้านหนองใหญ่ 
(อ.หนองปรือ) 
บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
26 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (อ.หนองปรือ) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพัชรี หอมหวล 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

11. น.ส.นารีรัตน์ แตงหวาน 
ครู รร.บ้านหนองโสน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
 4 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองโสน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุมาลี ผาสุข 
ครู รร.บ้านตรอกสะเดา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

12. น.ส.คนึงนิจ เขียวแก้ว 
ครู รร.วัดทุ่งมะสัง 
(มิตรภาพที่ 9) 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย/ 
15 มิ.ย. 2563 

1. ผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเบญจมาพร กิจสมชีพ 
ครู รร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 3 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ทิพย์สดุา  
            ประดาสุข 
คร ูร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
กศ.บ. สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
16 มิ.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล 
ผอ. ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 

 วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สายธารา เดชเจริญพร 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สาขา วิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นางภควรรณ ศรัทธาผล 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
19 มิ.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.รัศมี แสนแก้ว 
 ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รุ่งกมล ล้ำตระกูล 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.สดุาทิพย์ อารินทร ์
ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
กศ.บ. สาขาการสอน
ภาษาจีน 
ศศ.ม. สาขาการสอนภาษาจีน 

ภาษาจีน 
19 มิ.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ฐิติรัตน์ รูปสม 
 ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาต่างประเทศ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ลาวัณย์ เนตรกระจ่าง 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สาขา ภาษาจีน 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  45 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที ่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้ น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  45  ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  45  ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.21 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี 
                วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                ตาม ว 17/2552 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน 16   ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  3 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  10 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  3 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (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 ่สุด 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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 และการปรับ ปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับป รุง
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. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินยั 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบตัิงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  16 ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 3 ราย 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 10 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที ่3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.อัจฉรา          
            ชามนตร ี
คร ูร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 90.00 89.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
24 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 85.00 85.00 87.50 

ด้านที ่3 100 65 78.75 78.75 78.75  

2. น.ส.กนิษฐา          
              คงเหลี่ยม 
คร ูร.ร.ชุมชนบ้านท่า
กระดาน 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 82.00 81.00  

3. น.ส.สุนยี์  ศรีจันทร์อ่อน    
คร ูร.ร.บ้านหนองหิน 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 90.00 92.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
21 พ.ค.2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 87.50 86.67 

ด้านที่ 3 100 65 84.25 82.25 85.75  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.ณภาวรรณ   
        ปิ่นทอง 
ครู รร.ไทรโยคใหญ่                              
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)     
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 97.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 

 
ด้านที่ 2 100 65 80.00 82.00 90.00 84.00 
ด้านที่ 3 100 65 87.00 88.00 91.00  

2. น.ส.จันทรา   
           แก้วพรายตา        
ครู รร.บ้านบ้องตี้                          
ค.บ. (คณิตศาสตร์)                
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 96.00 98.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
  15 พ.ค.2563 
 

 

ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 86.25 85.41 
ด้านที่ 3 100 65 75.00 80.00 77.00  

3. น.ส.ธิรา  ศรเีรือน         
ครู รร.สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ                          
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)              
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที ่1 100 65 86.00 85.00 87.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 
 
 

 

ด้านที่ 2 100 65 85.00 78.25 87.50 83.58 
ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.75 82.00 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

4. น.ส.ขรินทร์ทิพย์   
            สืบอินทร์        
ครู รร.วัดป่าถ้ำภูเตย                          
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 79.00 79.00 79.33 ผ่านการประเมิน/ 
 18 พ.ค. 2563 

 
ด้านที่ 2 100 65 79.00 78.00 78.00 78.33 
ด้านที่ 3 100 65 80.00 81.00 78.00  

5. นางนงค์นุช   
           ประเสริฐกุล  
ครู รร.บ้านห้วยมาลัย                              
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)     
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 
 
 

 

ด้านที่ 2 100 65 89.00 91.00 90.00 90.00 
ด้านที่ 3 100 65 89.00 90.00 91.00  

6. น.ส.ไอศวรรค์  บุญสังข์ 
ครู รร.บ้านห้วยมาลัย                              
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)          
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 98.00 99.00 98.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 96.00 96.00 93.75 95.25 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 86.00 86.25  

7. นายฐาปนพงศ์   
          เฉียงสระน้อย 
ครู รร.บ้านห้วยมาลัย                              
ค.บ. (ภาษาไทย)             
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 90.00 92.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 

 
ด้านที่ 2 100 65 92.00 91.00 90.00 91.00 
ดา้นท่ี 3 100 65 92.00 91.00 92.00  

8. น.ส.นารินทร์  โฮมแพน 
ครู รร.บ้านห้วยมาลัย                              
ค.บ. (ภาษาไทย)             
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 91.00 90.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 91.25 88.75 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 90.00 89.00  

9. นายธรรมรัตน์   
             เสลาคณุ   
ครู รร.บ้านห้วยมาลัย                              
ค.บ. (พลศึกษา)               
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 90.00 90.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.00 91.00 90.00 91.00 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 90.00 91.00  

10. น.ส.วรรณรท   
            อมรเทพง 
ครู รร.บ้านท่ามะเด่ือ                             
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)          
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที ่1 100 65 85.00 85.00 86.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
17 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 91.00 91.00 90.00 90.66 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 81.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 
 

 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.อภิญา ศรีแก้ว 
คร ูรร.บ้านหนองนกแก้ว 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 88.00 98.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 83.75 80.00 86.25 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 81.50 86.50  

2. น.ส.อัญชลี ตาลเพชร 
คร ูรร.บ้านหนองเค็ด 

  ค.บ. คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 88.00 93.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
31 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 83.75 80.00 86.25 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 81.50 83.00  

3. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.4 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ดา้นท่ี 1 100 65 90.00 87.00 97.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 90.00 81.25 92.50 87.91 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 88.75 84.25  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  16 ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 16  ราย 
2. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู ้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื ่อนเป็น         

วิทยฐานะชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน       
16 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  16   รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน  16  ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  16 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  16  ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.2 เกิน 1 ขั้น 
 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.20 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
               วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  1 ราย  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที ่ 21 ตุลาคม 2548 เรื ่อง 

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  1  ราย และผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
ทุกราย 

  



89 
 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย (รายปรับปรุง) 1 ราย 
1. น.ส.พดัชา  อนิทรศัม ี

คร ูรร.บา้นหนองกรา่ง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 มี.ค. 63/ 
25 มิ.ย. 61 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน  1  ราย  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

 

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

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 1 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  1 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 1 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  1  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.23 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
               วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) (กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง) 
               ราย นายประสิทธิชัย หมดทุกข์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางพยอม  สังกัดสำนักงาน 
               เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ตาม ว 17/2552 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัตผิลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการ
เปลี่ยนตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที ่ 21 ตุลาคม 2548 เรื ่อง 

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที ่  24 

เมษายน 2563 มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ราย นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางพยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของ นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ และผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  ดังนี้ 
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3. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
ปรากฏ ดังนี้ 

 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา  (ประเมินใหม่)  จำนวน 1 ราย 
1. นายประสิทธิชัย  

            หมดทุกข์ 
ผอ. รร.บ้านรางพยอม 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

55.00 
26.00 

55.00 
28.00 

55.00 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 ก.ค. 62/ 
24 ต.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 81.00 83.00 85.00 

 
 

ที่ 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ 

สถานศึกษา/วุฒิ
การศึกษา 

คะแนน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ชุดที ่1 

กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

1 นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ 
ผอ. รร.บ้านรางพยอม 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 70 85.00 91.00 93.00 89.66 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านที่ 2 100 70 92.00 94.50 94.50 93.66 ผ่านเกณฑ์ 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผล

การประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของ  นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ 
ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น    

 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตใิห้แต่งตั้ง  นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ราย 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย นาย

ประสิทธิชัย หมดทุกข์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่      
ก.ค.ศ. กำหนด 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น  (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.24 เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมิน และขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ 
                บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
                ประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ   ราย นายจักรกฤษ 
                อำพันทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมิน และขอความเห็นชอบให้เลื่อนและ

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก 
ประเภท 

ตำแหน่ง 

ระดับ 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน วันท่ีส่งผลงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 นายจักรกฤษ 

          อำพันทอง 

ศศ.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์)

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 

วิชาการ ชำนาญการ อ 33 33,260 23 มี.ค. 2563 

 
 

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

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

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน
ระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.5/ว 25  ลงวันที ่ 24 กันยายน 2555               
เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่ อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบ
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ. กำหนด) 

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

 10. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 

 



95 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ประวัติการรับราชการและผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน จำนวน 1 ราย (รายละเอียดดังเอกสาร

หมายเลข 13 หน้า 197-198)  
2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 12/2562 เมื ่อวันที ่ 19 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน จำนวน 1 ราย ดังกล่าวแล้ว 

3. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

4. ผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ คะแนน
เต็ม 

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 

กรรมการ คะแนนเฉลีย่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 
1
. 

ชื่อ-สกุล นายจกัรกฤษ อำพันทอง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดบัชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ตำแหน่งเลขที่ อ 29 
คุณภาพของงาน 30 21 28 28 28  
ประโยชน์ของผลงาน 30 21 25 27 27  
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 40 28 34 35 36  

คะแนนรวม 100 70 87 90 91 89.33  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินแล้ว        

เห็นว่า มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ราย และมีผลการประเมิน จากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นควรเห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  และเห็นชอบให้
เลื่อนและแต่งตั้งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ราย นายจักรกฤษ  อำพันทอง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน) ตำแหน่งแลขที่ อ 29  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 
2563 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติให้เลื ่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ 
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ราย นายจักรกฤษ อำพันทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ผู ้อำนวยการกลุ ่มนโยบายและแผน) ตำแหน่งแลขที ่ อ 29  สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามที่เสนอ 
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6.25  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู ้ดำรงตำแหน่งครูที ่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  1  ราย   
 

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

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

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

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

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

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

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม 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 
- ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
- ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีว ิทยฐานะห รือเลื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
รับ

เงินเดือน 
สถานศึกษา/รร. อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับการ

ประเมิน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
1 น.ส.เนาวรัตน์  สาระศาลิน 

ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 
 

ครู ครูชำนาญการ 32,560 กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี

27 ก.พ. 2563 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 1 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 14 หน้า 199 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื ่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครู

ชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
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3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.26  เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 – 4  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นผู้ร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคล   
เพื ่อบรรจุ และแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน  โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว  8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 และ
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

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

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 

การขอยกเว้นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830   ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ให้เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น  หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดการคัดเลือกทั้ง 2 รายการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2563 เพ่ิมขึ้นอีก 1 รายการ โดยมีกำหนดการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกันทั้งหมด  

ในการนี้ ตามกำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก  ยื่นเอกสารประกอบการ
ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ระหว่างวันอังคารที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563  ทัง้นี้ ตามหนังสือสำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน  และภาค ค ความเหมาสมกับตำแหน่ง ใน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
 กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย    กรรมการ 
 3) ประธาน อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 4) ผู้อำนวยการสถานศึกษา     กรรมการ 
 5) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

2. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 2.1 การประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย    กรรมการ 
 3) ผู้อำนวยการสถานศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 2.2 การประเมิน ภาค ค (2) การสัมภาษณ์ 
  ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะละ 3 คน จำนวน
คณะตามความจำเป็น 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการ
รับเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ระหว่างวันอังคารที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 
รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ในการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และ
ผลงาน และในการประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิด ในการบริหารจัดการสถานศึกษา         

         
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   

อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัต ิดังนี้ 

1. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการรับเอกสารการ
ประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก  ระหว่างวันอังคารที่ 14  - วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. อนุมัติให้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ดำเนินการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน  
และประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา) และพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการประเมิน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลง
วันที่ 26 เมษายน 2561  และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.27 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลง มติให้
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. , นายอาดุลย์  พรมแสง ผู้แทน สพฐ. และ
นายอนันต์ กัลปะ กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรีออกจาก ที่ประชุม เพ่ือมิให้
มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณา ทางการปกครองไม่
เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้ 

 

6.27 เรื่อง   วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ลับ)    
 

6.28 เรื่อง   วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 8 (ลับ)   
               

หลังจากได้มีการพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และ
เลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   
  

7.1  เรื่อง   กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 
2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  แต่หากในวัน เวลาดังกล่าว ตรง
กับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้เลื่อนการประชุมจาก วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  เป็นวันพุธที่ 29 
กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ที่ประชุม   รับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 




































































































































































































