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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน 
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ระเบียบวาระท่ี  5.3 ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 18-20 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

21-22 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การส่งคำขอย้ายของข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

23-25 
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การศึกษาเป็นการชั ่วคราว ภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  และเขต 4 (ต่อเนื่อง) 
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ระเบียบวาระท่ี  6.5 ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
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ระเบียบวาระท่ี  6.6 ขอนำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีหนึ ่ง มาขึ ้นบัญชีเป็นผู ้ได้ร ับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.
กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
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ระเบียบวาระท่ี  6.7 ขออนุมัติตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบ
แข่งขันได้  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
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ระเบียบวาระท่ี  6.8 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้   ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
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ระเบียบวาระท่ี  6.9 หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท แต่ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติใน
การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ราย 
นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

44-45 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง   

46-48 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 
3) ตาม ว 17/2552 

49-55 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มี วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 
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ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือ
เลื่อนเป็น   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที ่ 3)  
ตาม ว 17/2552 

60-63 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว 21/2560) 

64-66 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น   ตามาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 
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ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวก   
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระท่ี 4.4 71-88 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระท่ี 4.6 89-92 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระท่ี 5.1 93-98 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระท่ี 5.2 99-122 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 123-132 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระท่ี 6.4 133-140 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระท่ี 6.7 141-143 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระท่ี 6.7 144 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระท่ี 6.14 145 
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6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
       (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
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11. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      
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กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชุติกานต์ สามชูศรี              ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 
6. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
10.  นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
11.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
13.  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 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี  - 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ วันที่  24  เมษายน  2563   
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่5/2563 เมื่อวันที่ 24  เมษายน  
2563  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2563   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มี   - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    รับทราบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
และมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

  

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่  4/2563  เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 58 อัตรา 15 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาชา
วิชาเอก เพื่อใช้ในการคัดเลือกและบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนดนั้น 

เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/4927 ลงวันที่ 20 
มีนาคม 2563 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยแจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งในการดำเนินการคัดเลือกจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง จึงอาจ
เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจึงเลื่อนกำหนดการคัดเลือกดังกล่าว ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2603 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2563 แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดดำเนินการคัดเลือก ตามวันและเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ดังนี้ 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 
2. รับสมัคร วันอังคารที่ 16 – วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 
4. ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 

5. สอบข้อเขียน 
ภาค กความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพคร ู
ภาค ขความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 

 

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 
7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    รับทราบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง         
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. 2563 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้ งที่ 3/2563   เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้ง 5 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 88 อัตรา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน   
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 
830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563นั้น 

เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/4927 ลงวันที่ 20 
มีนาคม 2563 แจ้งเลื ่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง  รองผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563โดยแจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งใน
การดำเนินการคัดเลือกจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง จึงอาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเลื่อนกำหนดการคัดเลือกดังกล่าว 
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือที่ ศธ02145/7556 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 
2563 แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือก ตามวันและเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด ดังนี้ 

 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 
2. รับสมัคร วันอังคารที่ 10– วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 
4. สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก 
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 

6.ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข  
และภาค ค 

ระหว่างวันอังคารที่ 14 – วนัพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 

7. ประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
    (1) ประวัติและประสบการณ์ 
(2) ผลงาน 

 
 
 

ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 
8. ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ 
         สถานศึกษา 



5 
 

(2) สัมภาษณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 

9. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 

10. พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ตามวันที่ สพฐ. กำหนด 

11. บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

ตามวันที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด 

12.ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ เปน็ระยะเวลา 1 ปี  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ                        
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั ้งที ่2/2563เมื ่อวันที ่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือก นายไพรวัลย์  ยาปัญ          
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.7 ความจำเป็นหรือมีเหตุ พิเศษอื่น ตามที่ผู้ดำเนินการ
คัดเลือกกำหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.และขอดำเนินการตามวิธีการ 2.1 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัต ิส ่วนตัวและการศึกษา 
บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ และอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงวันที่ 29 เมษายน 2563 จำนวน        
1 อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง นายไพรวัลย์  ยาปัญ   ผู้ได้รับ
การคัดเลือก กลุ่มวิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตราเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 234/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 

กลุ่มวิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา 

1 นายไพรวัลย์  ยาปัญ 1 186 บ้านกองม่องทะ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.4  เรื่อง  รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
               ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 

 

ด ้วยสำน ักงาน ก.ค.ศ.  ได ้กำหนดหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการย ้ายผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษา ส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับใหม่ล่าสุด) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ . ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2563  โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ของเดิมทุกฉบับ) และให้ส่วนราชการทราบและ
ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับใหม่ล่าสุด) ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

สาระสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  กำหนดให้มีการย้าย 3 กรณี  คือ การย้ายกรณี
ปกติ การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการและการย้ายกรณีพิเศษ สำหรับหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ใหม่นี้ ได้คงหลักการเดิมตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ใช้อยู่เดิม แต่มีสาระสำคัญที่ปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อการ
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสรุปดังนี้ 

 

1. การกำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดขนาดสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยในส่วนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กำหนดขนาดสถานศึกษาตามจำนวนนักเ รียน เป็นขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน 

 

2. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ได้ปรับปรุงให้มีการกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง
สำหรับการคัดเลือก เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกำหนดให้การย้าย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้ บรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง กรณีไม่มีบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้
กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ ไม่เกิน 1 
ตำแหน่ง เช่นกัน ส่วนการย้ายสังกัดส่วนราชการอ่ืน ให้เป็นดุลพินิจของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

 

3. การย้ายกรณีปกติ 
3.1 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายและการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม

ยิ่งขึ ้นจากเดิมกำหนดไว้ว่า ต้องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู ้อำนวยการสถานศึ กษา และได้
ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดื อน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย เป็น “ดำรงตำแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ที่ส่งคำร้องขอย้าย ในระหว่างวันที่ 1  – 
15 สิงหาคม ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15 สิงหาคม สำหรับการส่งคำร้องขอย้าย ครั้งต่อไป ให้นับถึง
วันสุดท้ายของกำหนดการส่งคำร้องขอย้ายตามประกาศรับย้าย” 

3.2 การพิจารณาคำร้อง ปรับปรุงโดยกำหนด “ให้พิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษาให้
แล้วเสร็จก่อน จึงพิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุสถานศึกษาใด ๆ ก็ได้ ภายหลัง” ทั้งนี้ สำหรับการย้ายสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา “สามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้เพียงจังหวัดเดียว” เพื่อมิให้เกิด
ความซ้ำซ้อนในการพิจารณา 

3.3 การพิจารณาย้ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดย
กำหนด “ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน หรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน ที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัด
เดียวกันและต่างจังหวัด พร้อมกันก่อน หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาสถานศึกษาต่างประเภท ที่มีขนาด
สถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด พร้อมกัน” 
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4. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้มีการปรับปรุงโดยเฉพาะประเภทการย้ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ใหม่นี้ กำหนดให้มีการย้าย 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 

กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ที่มีรูปแบบ
เดียวกับการย้ายกรณีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่เดิม 

กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความ
ยากลำบากในการจัดการศึกษา โดยวิธีการสรรหาของกลุ่มนี้ จะใช้วิธีการทาบทามผู้อำนวยการสถานศึกษาที ่มี
ความสามารถสูง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ โดยความสมัครใจ ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย
จะได้รับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 

5. การย้ายกรณีพิเศษ การย้ายกรณีนี้ยังคงกำหนดเงื่อนไขไว้เช่นเดิม โดยให้ดำเนินการย้ายเช่นเดียวกับ
วิธีการย้ายกรณีปกติ โดยอนุโลม แต่ไม่ต้องมีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 
                 

               (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 1 หน้า 71-88 ) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประชุม   รับทราบ 
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4.5  เรื่อง    รับทราบการรายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2562 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 5 และข้อ 11 ของ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 3  เมษายน พ.ศ.2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม        
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ลงวันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
กำหนดให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจัดทำรายงานผลการบริหารงาน 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.  นั้น  
 

เพื ่อให้การดำเนินงานตามภารกิจที ่ได้รับมอบหมายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ         
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดทำการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2562 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป  (รายละเอียดดัง OR Code ที่แนบ)  

 

 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6  เรื่อง    ดัชนีความก้าวหน้าของคนกาญจนบุรี ประจำปี 2562   

                       ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 จัดทำ
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจังหวัดกาญจนบุรี ได้คะแนน 0.5733 จากคะแนนเต็ม 
1 อยู่ในลำดับที่ 61 ของประเทศ ดัชนีความก้าวหน้าของคนประกอบด้วยมิติย่อย จำนวน 8 มิติ ในแต่ละมิติมี 4 
ตัวชี้วัด รวม 32 ตัวชี้วัด เมือ่พิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้คะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 54 เป็นต้นไป 
มีจำนวน 4 มิติ ได้แก ่
                             1) มิติด้านการศึกษา                            ลำดับที่  54  
                             2) มิติด้านการคมนาคมและการสื่อสาร     ลำดับที่  57  
                          3) มิติด้านการมีส่วนร่วม                  ลำดับที่  64  
                          4) มิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน     ลำดับที่  76  
จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติดำเนินการศึกษาหาสาเหตุของจุดด้อยหรือปัญหา และ
ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน พร้อมนี้
ให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไข ซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มิติด้าน
การศึกษา มีตัวช้ีวัดความสำเร็จ 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
                           1) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
                           2) อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
                           3) ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเดก็นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
                           4) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                        ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงแจ้งหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกหน่วยงานใน
จังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการให้ประชากรในพื้นที่/เขตบริการของโรงเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ และจัดส่ง ให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสรุปเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี 
มิติด้านการศึกษา รายงานให้จังหวัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบต่อไป   (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข    
2 หน้า  89-92) 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จ มิติด้านการศึกษา และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ตัวชี้วัด ฯ ดังกล่าว ได้คะแนนในลำดับตั้งแต่ 54 ลงมา สรุปได้ดังนี้ 
1. สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ห่างไกลกันดารไม่เอ้ือต่อการเดินทางมาเรียนจนจบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สภาพครอบครัวที่มีรายได้นอ้ย ทำให้ประชากรวัยเรียนต้องช่วยครอบครัวหารายได้ 
3. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของครอบครัว ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่เห็นความสำคัญ ของการศึกษาต่อ    

จนจบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ในพ้ืนที่ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน  การสร้างงานสร้างอาชีพ การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.7  เรื่อง    การคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ภายใต้ “มูลนิธิ
การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
ปี ๒๕๖3  

จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมดำเนินโครงการทุนการศึกษา พระราชทานฯ  ภายใต้ 
“มูลนิธ ิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี ๒๕๖ 3 ใน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ  โดยดำเนินการประชุมชี้แจงการ
ขับเคลื ่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ ่นที ่ ๑2 ปี ๒๕๖3  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video 
Conference System) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม ๒๕๖3 เวลา ๑0.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัดกาญจนบุรี และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน   เริ่มดำเนินการกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑
2 ปี ๒๕๖3 โดยยึดตามหลักการแนวคิด หลักเกณฑ์เงื่อนไขและกระบวนการวิธีการดำเนินงานตามคู่มือและแผนปฏิบัติ
การโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑2 ปี ๒๕๖3 อย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาคัดเลือก คัดสรร 
จัดส่งรายงานสรุปผลการคัดเลือก เสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดแล้ว จำนวน ๕ ราย ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ดำเนินการพิจารณาร่วมกับประธานคณะกรรมการ
จังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบต่อไป  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และหน่วยงานทางการศึกษา
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบของนักเรียนผู้ขอรับพระราชทานทุน ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก าญจนบุรี 
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับ
พระราชทานทุนฯ  รวมจำนวน  30 ราย ดังนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จำนวน  ๑  ราย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ จำนวน  7  ราย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ จำนวน  ๑  ราย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘             จำนวน 19 ราย 
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ               จำนวน ๒  ราย 

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 367/๒๕๖3 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้งตัวแทน
คณะกรรมการในการลงพื้นที ่เยี ่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุน โดยมีกระบวนการตรวจสอบ เชิงประจักษ์ จากการ
สัมภาษณ์ เอกสารผลงานประกอบกับพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้านความประพฤติ ความพร้อม
ที่จะศึกษาต่อ บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งประเมินความเครียดโดย
นายแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัดตามแบบที่กำหนดทุกราย ประมวลผลการคัดเลือกจัดลำดับทั้ง  ๕ รายเพื่อเสนอ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ดังนี้  

ลำดับที่ ๑  เด็กหญิงสุนีรัตน์ อุตขุจันทร์  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์   สพป.กจ.1 
ลำดับที่ ๒  น.ส.ธนพร  ล้อประกานต์สิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.๘ 
ลำดับที่ ๓  น.ส.ศิรริัตน์  แก้วมูล  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ  สพป.กจ.3 
ลำดับที่ ๔  น.ส.ธนพร  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯ  การศึกษาพิเศษ 
ลำดับที่ ๕  ด.ญ.พรพนัส  นาเจริญ โรงเรียนพระแท่นดงรัง  สพม.๘ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนจัดเรียง  ลำดับ
จำนวน ๕ รายข้างต้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  ในการประชุมพิจารณา
ระดับภาค จาก 3 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ให้เหลือผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนภาคละ 6 ราย โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ภาค 3) เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณา 
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์   ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อำเภอเมือง
ฯ จังหวัดราชบุรี ผลการพิจารณานักเรียนที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและรับรองจากศึกษาธิการภาคร่วมกับ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 3 จังหวัด จัดลำดับรายชื่อ      ผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับทุนพระราชทานฯ ดังนี้  

ลำดับที่ 1 นางสาวกานต์พิชชา ประชาบาล  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนารีวิทยา  อำเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
นารีวิทยา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ลำดับที่ 2 เด็กหญิงณัชชา เกตุแก้ว  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  อำเภอ      
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สพม. 9 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สพม. 9 

ลำดับที่ 3 เด็กหญิงสุนีรัตน์ อุตขุจันทร์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์  อำเภอ        
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิย
มหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 

ลำดับที่ 4 เด็กหญิงปนัดดา น่วมสีนวน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อำเภอ           
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอ
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สพม. 9 

ลำดับที่ 5 นางสาวธันยพร  อินเหมรา  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอ        
โพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัด สพม. 8 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี สังกัด สพม. 8 

  ลำดับที่ 6 น.ส.ธนพร ล้อประกานต์สิทธิ์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอ     
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สพม.๘  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอ   ท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  สพม.๘   

                      สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองพร้อมแบบรายงานข้อมูลของนักเรียน   
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 6 ราย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อประกาศ
รายชื่อในภาพรวมของประเทศต่อไป   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัด

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

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้ 

(๒) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด  การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขต
จังหวัดดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน สำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยได้
กำหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานในข้อ (2) จัดทำ
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานและสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1.จังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3005/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562  พร้อมทั้งจัดประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563 – 2565) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
และเมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรพันธ์ โรงแรมราชศุภมิตร โดยเชิญคณะกรรมการฯ         
ทุกท่าน พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย มาประชุมปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการ
จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565) 
และรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว โดยจัดส่งให้คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ และภาคี
เครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และ
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แนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กำหนดยุทธศาสตร์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง  (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 3 หน้า 93-98)  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

    เพื่อให้การจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อเสนอยุทธศาสตร์
และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) รายละเอียดตามเอกสาร 2  ดังกล่าว 
เพื่อให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำ (ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565) เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันศุกร์ที่  8  พฤษภาคม  ๒๕๖3 ห้องประชุม 2 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565)        
แล้ว พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
 

มติ กศจ.   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัด

การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) และมีมติ ดังนี้ 
1. ให้เพิ่มเติมสาระสำคัญของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 

ปี  (พ.ศ.2563 – 2565)  เช่น วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม และเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ 
2. แนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ควรกำหนดเป็นแนวทางกว้าง ๆ ไม่ลงลึกจนเกินไป เพ่ือให้มีความ

ยืดหยุ่นในการนำไปกำหนดแผนงาน โครงการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
3. ให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวต่อไป 
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5.2     เรื่อง    ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน  ดังนี้ 
1) โรงเรียนบ้านหนองมงคล  หมู่ที ่8  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโรงเรียนบ้าน

สระเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนหลัก) และโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 
หมู่ที ่7 ตำบลบ้านใหม่  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจัดเป็นรูปแบบ “เรียนรวมทุกชั้น” ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

2) โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  รวมกับ
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตากยา  อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนหลัก) โดย
จัดเป็นรูปแบบ “เรียนรวมทุกชั้น” ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 เป็นต้นไป  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

มาตรา 36 ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบัน เป็น 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) มีอำนาจหน้าที่ 1) ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  หมวด 2    
    ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที ่การศึกษา พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเพื ่อให้

สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 

    ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา 
โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) 

   ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หนังสือที่ ศธ 04006/ว2287 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 (งบประมาณปี พ.ศ. 2554 
ไปพลางก่อน) รายการค่าพาหนะนักเรียนภาคเรียนที ่ 2/2554 ลงวันที ่ 13 ธันวาคม  2554 แจ้งว่า ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลัก เกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
พาหนะนักเรียนที่มารวมและเลิก ดังนี้ 

3.1 นักเรียนมาเรียนรวมทุกชั้นกับโรงเรียนหลักหรือเลิก จัดสรรให้ทุกคนที่เดินทาง 
3.2 นักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อๆ มาที่มีอายุเข้าเกณฑ์ปฐมวัยและภาคบังคับ และมีชื่อใน

ทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาสูงสุดของ โรงเรียนหลัก (การศึกษา
ภาคบังคับ) 

3.3 นักเรียนมาเรียนรวมบางชั้น ตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ จัดสรรให้ตามที่เสนอขอ แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 
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4. จัดสรรค่าพาหนะนักเรียนตามระยะทาง 3 ระดับ คือ 
   4.1 ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน 
   4.2 ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 บาทต่อวัน 
   4.3 ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งความประสงค์ในการดำเนินงานรวม
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าว มีจำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการลดลง
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 – 2565 โดยมีเป้าหมาย
ในการควบรวมโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้   

1) โรงเรียนบ้านหนองมงคล  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  31 คน  
มีข้าราชการครู  4  คน ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 1 คน  และธุรการโรงเรียน 1 คน   มีผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นาย
ประพัฒ รุ่งเรือง โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านหนองมงคล  ครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านหนองมงคล  ที่ประชุมมีมติให้นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้าน
สระเศรษฐี  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนหลัก) ซึ่งมีระยะทางห่างกัน 
จำนวน  4.6  กิโลเมตร 

และนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่  อำเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีระยะทางห่างกัน จำนวน 3.5 กิโลเมตร 
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้นักเรียนทุกคนจน
จบการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนหลัก ตามระยะทางจากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลักของการมารวม (คนละ 15 
บาท/คน/วัน)   

2) โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  
28  คน  มีข้าราชการครู 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว  1 คน ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)  1 คน  
และมีผู้บริหารสถานศึกษา คือ นางสาวนันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยม  โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์  ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์  ที่
ประชุมมีมติให้นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตากยา  อำเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนหลัก) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีระยะทางห่างกัน 6 
กิโลเมตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้
นักเรียนทุกคนจนจบการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนหลัก ตามระยะทางจากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลักของการมารวม (คน
ละ 15 บาท/คน/วัน)  (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 4 หน้า 99-122)  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนแล้วพบว่าโรงเรียนทั้ง 2 

แห่ง มีแนวโน้มนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562 และเพื่อให้สถานศึกษามีการบริหาร
และจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรพิจารณาให้
ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
จำนวน 2 โรงเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
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ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่  
27  พฤษภาคม  ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรอง และมีมติให้ความ
เห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  2  
โรงเรียน ตามท่ีเสนอ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาต่อไป           

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  2  โรงเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563   เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้านหนองมงคล  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโรงเรียน
บ้านสระเศรษฐี และโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจัดเป็น
รูปแบบ”เรียนรวมทุกชั้น” โดยโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี เป็นโรงเรียนหลัก  โรงเรียนบ้านหนองมงคล  เป็นโรงเรียนมารวม  

2) โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  รวมกับ
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตากยา  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดเป็นรูปแบบ”เรียนรวม
ทุกชั้น” โดยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ เป็นโรงเรียนมารวม  

 

มติ กศจ.   เห็นชอบตามเสนอ   
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5.3     เรื่อง    ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
คำขอ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ขอความเห็นชอบในการอนุญาตการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของนางใจรัก ภุมรินทร์ ผู้ปกครอง อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ  
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือ 
เด็กหญิง ภูฟ้า  ภุมรินทร์  อายุ 8 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563 เป็นต้นไป โดยใช้
ชื่อว่า “บ้านเรียนภูฟ้า”  

ทั้งนี ้ ครอบครัวได้ดำเนินการตามระเบียบและขั ้นตอนต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3  เมษายน  2560  เรื่อง  การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เรียกโดย
ย่อว่า “กศจ.”  ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี ้
                       (1) อำนาจหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายวา่ด้วยระเบยีบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด   ให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา      

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12  
ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุ คคล ครอบครัว  องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2  ความว่า 
“ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คำขออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตาม
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  และข้อ 3 ความว่า  
“ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตแก่
ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2” 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยครอบครัว ของ นางใจรัก ภุมรินทร์ (ผู ้ปกครอง) เลขประจำตัวประชาชน 3569900204298  โดยขอจัด
การศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิง ภูฟ้า ภุมรินทร์  อายุ 8 ปี   เลขประจำตัวประชาชน 
1719900910577 ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2 – ป.6) และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ชื่อว่า “บ้านเรียนภูฟ้า” สถานที่จัดการศึกษา ณ เลขที่ 88  หมู่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนภูฟ้า  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖3     และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามที่คณะกรรมการฯ   ให้คำปรึกษา แนะนำ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยครอบครัวของบ้านเรียนภูฟ้า  ให้เป็นไป
ตามข้อ 2  ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  พ.ศ. 2547  ระบุว่า  ให้
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ครอบครัว ซึ ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื ่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนั กงาน คำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

ผู้จัดการศึกษา เว้นแต่ ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
ในการจัดการศึกษา 

(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย  

หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ     
    

       ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนภูฟ้า ระดับประถมศึกษา แล้ว  

      

การพิจารณาของคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
       การพิจารณาของคณะกรรมการในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว หรือ

ผู้จัดการศึกษา  ดำเนินการได้ดังนี้ 
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการประชุม  และแจ้งผล

การพิจารณาของคณะกรรมการแก่ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในกำหนดสามสิบวันตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

2) คณะกรรมการ  ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  อนุญาต หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษาในกรณี
ที่พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล  และแนะนำให้ผู้ยื่นคำขออนุญาต
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในเวลา 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัว 

      ในกรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา   ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน  อาจทำหนังสือขอทบทวนมติของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยให้ยื ่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื ่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ที่จะฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา    

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
112 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ดังกล่าว และได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษารวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ใน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว จากคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้ง เรียบร้อย
แล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้นางใจรัก ภุมรินทร์ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้กับเด็กหญิงภูฟ้า ภุมรินทร์ 
บุตรในปกครองได ้
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ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

      คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่  27  พฤษภาคม  ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรอง และมีมติให้
ความเห็นชอบการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ของ นางใจรัก ภุมรินทร์ ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตร 
คือเด็กหญิงภูฟ้า ภุมรินทร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563 เป็นต้นไป  โดยใช้ชื่อว่า 
“บ้านเรียนภูฟ้า”  พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป           

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
โปรดพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในกา รจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของ นางใจรัก ภุมรินทร์ ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตร คือเด็กหญิง      
ภูฟ้า ภุมรินทร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียน     
ภูฟ้า” 

 

มติ กศจ.   เห็นชอบตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1 เรื่อง        ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา   
38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน   กรณีที่มีความจำเป็น      
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคลากร    

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา     
38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

 

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

53 
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/7200 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. คำสั ่งหัวหน้าคณะคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  สั ่ง ณ วันที ่ 3 
เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ร ะดับปฏิบัติงาน 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่าง เพ่ือใช้ในการคัดเลือก ร้อยละ 60 
และการสอบแข่งขัน ร้อยละ 40  และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้กำหนดวัน เวลาที่คัดเลือก 
โดยให้ดำเนินการคัดเลือกพร้อมกัน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  ในจังหวัด
กาญจนบุรี รายงานข้อมูลตำแหน่งว่างที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือก โดยตำแหน่งว่างที่จะนำมาใช้ ในการคัดเลือกจะต้อง
มีอัตราเงินเดือนและไม่มีเงื่อนไขใดๆ และมีสัดส่วนการกำหนดจำนวนตำแหน่งว่าง  ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

3. ข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวนทั้งสิ้น 6 
อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อัตรา
เงินเดือน 

สังกัด หมายเหตุ 

1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 6 11,500 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  
2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 6 45,090 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 27 53,080 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
4 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 27 18,390 สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 44 7,080 สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 35 17,540 สพป.กาญจนบุรี เขต 4   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณากำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการคัดเลือก ร้อยละ 60 และการสอบแข่งขัน 
ร้อยละ 40  ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ ดังนี้ 

สพป. 
จำนวน 

ตำแหน่งว่าง 
การกำหนดสัดส่วน 

การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 
กาญจนบุรี เขต 1 1 1 - 
กาญจนบุรี เขต 3 2 1 1 
กาญจนบุรี เขต 4 3 2 1 

รวม 6 4 2  
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

สพป. 
จำนวนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 
กาญจนบุรี เขต 1 1 - 
กาญจนบุรี เขต 3 1 1 
กาญจนบุรี เขต 4 2 1 

รวม 4 2 
 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.2   เรื่อง การส่งคำขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
                  ทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอส่งคำขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. 2. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓    
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลว. 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

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

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซ่ึงมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่อ 41 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง
เลขที่ อ 3 กลุ่มอำนวยการ เพื่อย้ายกลับไปดูแลครอบครัวที่จังหวัดกระบี่โดยให้เหตุผลว่า บุตรทั้ง 2 คนยังเล็กอยู่        
(คนโต 8 ขวบ คนเล็ก 1 ขวบ) และสามีประสบอุบัติเหตุกระดูกซี่โครงหักทิ่มปอด ทำให้เลือดออกในปอดต้องพักรักษาตัว
ที่โรงพยาลบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และเพ่ือดูแลบิดามารดาที่มีอายุมากและป่วยด้วยโรคหัวใจทั้งคู่  

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือย้ายยื่นแบบ
คำขอย้ายในระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563 (ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  ประกาศ ณ 
วันที่ 20 เมษายน 2563) 

2. ข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากบัญชีของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562ซึ่งทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครบกำหนด 6 เดือนแล้วและมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด แต่ยังพัฒนาไม่ครบ 
3 ส่วน คือ ขาดส่วนที่ 3 คือ การอบรมสัมมนาร่วมกันเพ่ือปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  จึงยังไม่ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างรอสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งกำหนดการเข้าร่วมอบรมสัมมนาดังกล่าว และเมื่อ
พัฒนาครบ 3 ส่วนแล้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53) จึงจะออกคำสั่งพ้นทดลอง
ราชการได้ 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงไดเ้สนอคำขอย้ายของข้าราชการราย
ดังกล่าวให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและลงนามในแบบคำขอย้าย ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือชี้แจงว่า การขอย้ายของข้าราชการดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในข้อ 14.3 ระบุว่า         
“ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ บรรจุ
และแต่งตั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่กรณีการโอนหรือย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ และการลาออกจากราชการ” 
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอ
ย้าย จะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งข้าราชการรายดังกล่าวยังไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแต่อย่างใด ทั้งนี้ การจะพิจารณาให้ย้ายได้หรือไม่นั้นให้เป็นดุลยพินิจของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอย้าย โดยให้
พิจารณาถึงสาเหตุความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการตามสมควรต่อไป  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอย้าย 
จึงได้พิจารณาอนุญาตให้ส่งคำขอย้ายของข้าราชการรายดังกล่าวไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่แล้ว เนื่องจาก
เหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายและผู้ขอย้ายจะต้องยื่นแบบคำขอย้ายภายในระยะเวลาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่กำหนดทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีการย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ไม่ได้มีการกำหนดปฏิทิน
การยื่นคำร้องขอย้ายที่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ
(แล้วแต่กรณี) จะมีการประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางได้  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอย้ายกรณีดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในข้อ 14.3 ระบุว่า “ผู้ได้รับการคัดเลือก
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น เว้นแต่กรณีการโอนหรือย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ และการลาออกจากราชการ” ประกอบกับไม่
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของ   
ผู้ขอย้าย จะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอย้ายได้พิจารณาถึงสาเหตุความจำเป็นโดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆและเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามสมควรแล้วให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั ่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราย นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ว่า การขอย้าย
กรณีดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ส่งคำร้องขอย้ายของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รายนางสาว       
พิมพ์พนิต  แก้วบุตร  ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาห รือ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีการประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายตามหนั งสือสำนักงานก.ค.ศ.  ที่ศธ 0206.5/ว30    
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 

 

มติ กศจ.   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รับทราบ  กรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่ไม่มีตำแหน่งรองรับการขอย้าย  จึงมีมต ิดังนี้ 
1. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ทำเรื่องเสนอไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุญาตให้ นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไปช่วยราชการ  เนื่องจากมคีวามจำเป็น เพ่ือย้ายกลับไปดูแลครอบครัว 

2. อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาหรือ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีการประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายตามหนังสือสำนักง านก.ค.ศ.  ที่ศธ 0206.5/ว30    
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
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6.3   เรื่อง      การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู         
(กรณีพิเศษ)  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร

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

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

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

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. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีพิเศษ)จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัดปจัจุบนั เหตุผลการขอย้ายกรณีพิเศษ ขอย้ายไปที ่
1 น.ส. พิมรพรรณ  

           ละสูงเนิน 
ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 
รร.บ้านปากนาสวน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย) 
เงินเดือน 19,480บาท 
บรรจุเมื่อ5 พ.ค.2560 
(กรณีสอบแข่งขันได้) 

* ย้ายเพื่อดแูลมารดาซึ่งเจ็บป่วยรา้ยแรง 
เนื่องจากมารดาป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูก
ทับเส้น จึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 

* ขอย้ายไปโรงเรยีน               
ในสังกัดสพป.นครสวรรค์ 
เขต 3 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการราย

ดังกล่าวแล้วซึ่งไม่ติดเงื่อนไขใดๆ ในการขอย้ายกรณีพิเศษ โดยได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี 
เรียบร้อยแล้ว  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ที่ 233/2563
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า การขอย้ายกรณี
พิเศษของข้าราชการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษทุก
รายแล้ว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กร ณี
พิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวพิมรพรรณ  ละสูงเนิน   วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย) 
ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปากนาสวนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ไปยังสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณี

พิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ราย นางสาวพิมรพรรณ ละสูงเนิน   ไปยังสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  

2. ขออนุมัติให้ย้ายได้ หากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาปลายทางมีตำแหน่งว่างรับย้ายโดยผ่าน          
การอนุมติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.4   เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการในหน่วยงานการศึกษา
เป็นการชั่วคราว ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 2  และเขต 4 (ต่อเนื่อง) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติ

ราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อเนื่อง) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2      จำนวน 1 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4      จำนวน 1 ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และ มาตรา 69 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2551“สำหรับการสั่งการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
อำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ศ.จ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา)” 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง 
การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็น
การชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1.1 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ  ตำแหน่งครู   อันดับค.ศ.2  โรงเรียนวัดสนามแย้   อำเภอ     
ท่ามะกา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยให้ไปช่วยราชการ ณ  โรงเรียน       
วัดเขาสะพายแร้ง อำเภอท่ามะกา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ตั้งแต่วันที่ 22 
เมษายน 2562 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี  

1.2 นางสาวตติยาพร มงคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด  วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอก
คณิตศาสตร์ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 – วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี      
ในการนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้นางสาวตติยาพร  มงคล เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องที่โรงเรียน      
วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการเฉพาะรายแล้ว 

2. บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาการให้ช่วยราชการเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว แต่ข้าราชการ จำนวน 2 
รายดังกล่าวมีความประสงค์ขอช่วยราชการต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี  ดังนี้ 

2.1 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ  มีเหตุผลความจำเป็น เนื่องจากสาเหตุการถูกทำร้ายร่างกาย 
เมื่อคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จากกลุ่มชาวบ้านวัดสนามแย้ รายละเอียดตามสำเนาใบแจ้งความ ลงวันที่  20 
กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 123-132 ) และมีความประสงค์ขอไปช่วยราชการ ณ 
สถานศึกษาแห่งใหม่ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 1 ปีประกอบกับโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง อำเภอท่ามะกา มีอัตรากำลัง
ครูพอดีเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบอัตรากำลังครูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่ามีสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ สถานศึกษา อำเภอ อัตรากำลัง 
ระยะทางห่างจาก  

โรงเรียนเดิม 
1 โรงเรียนวดัหนองโรง ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 4.4 ก.ม. 
2 โรงเรียนวดัห้วยตะเคยีน ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 6.6 ก.ม. 
3 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 11.5 ก.ม. 
4 โรงเรียนวดัดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 12.4 ก.ม. 
5 โรงเรียนวดัแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 16.9 ก.ม. 
6 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 17 ก.ม. 
7 โรงเรียนบ้านจันทรล์าดวิทยา  ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 19.6 ก.ม. 
8 โรงเรียนบ้านหนองตาคง ท่ามะกา ต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 23 ก.ม.  

 

2.2 นางสาวตติยาพร  มงคล มีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากจะครบระยะเวลาที่กำหนดการปฏิบัติ
ราชการเป็นการชั่วคราว ข้าราชการรายดังกล่าวมีความประสงค์ขอต่อระยะเวลาการไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว 
ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) สังกัดเดิม เป็นการชั่วคราว มีระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากมารดาซึ่งป่วยเป็น
โรคมะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม ยังต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง กอรปกับการกลับมาเป็นซ้ำครั้งที่ 2
ทำให้พบค่ามะเร็งสูงขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนสูตรยาเคมีบำบัด ซึ่งเป็นยาเคมีบำบัดที่ต้องให้ทางหลอดเลือดดำ มารดาต้อง
รับยาทุกวันที่ 1 และ 8 ของแต่ละรอบ cycle  cycle ละ 3 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลศิริราช ภายหลังการรักษาด้วยเคมี
บำบัด มีภาวะแพ้เคมีบำบัด ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านสามยอด เห็นชอบให้ข้าราชการราย
ดังกล่าวปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) ต่อระยะเวลาอีก 1 ปี (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 6 หน้า 133-140)  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู ้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั ่วคราวในเขตพื้นที ่การศึกษา ให้เป็นอำนาจของ
ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึง
เห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
การศึกษาแห่งใหม่เป็นการชั่วคราว ภายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต้นสังกัด 

 
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

รายที่ 1  ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ  เห็นชอบให้เสนอ กศจ. ให้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติราชการ ณ  
โรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนวัดสนามแย้ 

รายที่  2 นางสาวตติยาพร  มงคล  เห็นชอบให้เสนอ กศจ. อนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียน
วังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 
2562 – วันที่ 6 มิถุนายน 2563 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1.1 ราย  ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ  ตำแหน่งครู อันดับ ค.ศ.2  ตำแหน่งเลขที่ 2627 
โรงเรียนวัดสนามแย้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ให้ไปปฏิบัติราชการ ณ 
โรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนวัดสนามแย้  โดยผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี 
เขต 2 ต้นสังกัด และตามที่ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการใด 

1.2 ราย  นางสาวตติยาพร  มงคล  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด วุฒิการศึกษา ค.บ. 
วิชาเอก คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ 
โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 
มิถุนายน 2562 – วันที่ 6 มิถุนายน 2563 
 

มติ กศจ.    
1.  อนุมัติให้ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ  ตำแหน่งครู อันดับ ค.ศ.2  ตำแหน่งเลขที่ 2627 โรงเรียน

วัดสนามแย้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ให้ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียน       
วัดสนามแย้   

2. อนุมัติให้ นางสาวตติยาพร  มงคล  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามยอด วุฒิการศึกษา ค.บ. 
วิชาเอก คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ 
โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 
มิถุนายน 2562 – วันที่ 6 มิถุนายน 2563 
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6.5     เรื่อง  ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศ ึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอความเห็นขชอบนำตำแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)                     
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 4 อัตรา   
 

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 เรื่ อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ         
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดใน
การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

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

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอนำตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 
1 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 8 บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์  
2 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 

(ผู้อำนวยการกลุ่ม) 
อ 17 บริหารงานบุคคล 

 

3 นิติกร ชำนาญการ/ชำนาญการพเิศษ อ 25 บริหารงานบุคคล  
4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตาม
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด โดยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 5 ราย  ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                  ประธานกรรมการ 
2) นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์          รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4              กรรมการ 
3) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม           ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                             กรรมการ 
4) นางสาวศนิษฐา  อมรพรหมภักดี     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                           กรรมการ 
5) นางลภัสรดา สอนใจ                   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ              กรรมการและเลขานุการ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จำนวน 4 อัตรา เพื่อใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2)  

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้นำตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ใน    

การรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ       
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามามาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 อัตรา 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้
ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.6 เรื่อง    ขอนำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้น
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อใช้สำหรับดำเนินการคัดเลือก ผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนั กงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา 

 
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื ่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/95 ลงวันที ่ 19 มีนาคม 2562 เรื ่อง  หารือแนว
ปฏิบัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 

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

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

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

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

9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวัน ที่ 7 เมษายน 
2560 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ให้ดำเนินการ 

ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
      1) ให้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ก่อน 

หมายเหตุ : ปัจจุบันไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ 
      2) กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ของ กศจ. ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ 
ก.ค.ศ. ตั้ง โดยดำเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับดังนี้ 
   2.1) อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปจัจุบันมกีารขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 
   2.2) อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะ (ปัจจุบันไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  
      3) กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบ แข่งขัน
ได้ ในประเภทขา้ราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด  

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      4) กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัด ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบ แข่งขัน
ได้ ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการอ่ืนได้  
  2. ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีตำแหน่งว่างของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างเดิม ที่ยังไม่ได้รับ
การบรรจุและเป็นตำแหน่งว่างใหม่เนื่องจากการลาออก การย้าย และการเลื่อนไหลของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ระดับ 
ตำแหน่ง 

กลุ่ม/หน่วย สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา อ 40 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2 นักวิชาการศึกษา อ 37 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3 นักวิชาการศึกษา อ 40 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4 นักทรัพยากรบุคคล อ 19 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบคุคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน อ 46 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

6 นักวิชาการพัสดุ อ 16 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้สำหรับ
ดำเนินการขอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด (สพฐ.) และ
ขอบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
กลุ่ม/หน่วย หน่วยงานที่ขอใช้บัญชี 

ผู้สอบแข่งขนัได้ 
1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา สพฐ. 

2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพฐ. 

3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนราชการอ่ืน 

 4 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์ ส่วนราชการอ่ืน  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับบุคลากร

ตามกรอบอัตรากำลังที ่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับดำเนินการขอบัญชีรายชื่อ             
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติตำแหน่งว่างใช้สำหรับดำเนินการขอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาขึ้นบัญชีเป็น   

ผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 
6 อัตรา  

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการขอรายชื่อ ผู้สอบแข่งขัน
ได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยอนุโลมดังต่อไปนี้  

 2.1 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์)  

2.2 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

2.3 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในประกาศแทนประธานกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

- ประกาศคัดเลือกผู้สอบผู้สอบแข่งขันได้ ฯ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก   

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามลำดับในประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และรายงานผล การบรรจุและแต่งตั้งให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.7     เรื่อง  ขออนุมัติตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2,เขต 3,เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีตำแหน่งว่าง จำนวน 22 อัตรา โดยจะดำเนินการ
บรรจุและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี         
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่  6 กันยายน พ.ศ.
2561  จำนวน 6  อัตรา และขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนจำนวน 16  อัตรา เนื่องจากหมด
บัญชี และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 22 อัตรา  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 หน้า 141-143) 
 

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

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

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

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

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

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

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

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู ้ช่วย 
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
แล้ว ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัต ิของ
คณะรัฐมนตรี 

 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไปอาศัยรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 
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9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวนทั้งสิ้น 22 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่

 

สังกัด 

 
อัตราว่างทั้งหมด 

(อัตรา) 

อัตราว่างที่ใช้  

รวม บรรจุบัญชี  
กศจ.กาญจนบุรี 

ขอใช้บัญชี  
กศจ.อ่ืน 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1   - - - - 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2 1 1 2 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 13 3 10 13 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4 1 3 4 
5 สพม.เขต 8 

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   
3 1 2 3 

 รวมทั้งสิ้น 22 6 16 22 
 
2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิ กบัญชี       

ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 ปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือข้ึนบัญชี จำนวน 5กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน170คน ซึ่งมีตำแหน่ง
ว่างสายงานการสอน ที ่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้งรอบที่ 9 จำนวน 6 อัตรา และขอใช้บัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน จำนวน 16 อัตรา แบ่งออกเป็น 14 กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 

 
ที ่

 
กลุ่มวิชาเอก 

 

บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คงเหลือ 

(คน) 

การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตรา
ว่างท่ีใช้ใน
การบรรจุ 
(อัตรา) 

 
บัญชีคงเหลือ 

(คน) 
บัญชี กศจ.

กาญจนบุรี (อัตรา) 
ขอใช้บัญชีกศจ. 

อื่น (อัตรา) 

1 ภาษาพม่า หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
2 ภาษาฝรั่งเศส 1 - - - 1 
3 ภาษาญี่ปุ่น หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
4 ภาษาจีน หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
5 ดนตรีศึกษา หมดบัญชี - 1 1 หมดบัญชี 
6 ดนตรีไทย หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
7 ดนตรีสากล หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
8 คณิตศาสตร์ หมดบัญชี - 6 6 หมดบัญชี 
9 ภาษาไทย หมดบัญชี - 1 1 หมดบัญชี 

 
 



38 
 

 
ที ่

 
กลุ่มวิชาเอก 

 

บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คงเหลือ 

(คน) 

การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตรา
ว่างท่ีใช้ใน
การบรรจุ 
(อัตรา) 

 
บัญชีคงเหลือ 

(คน) 
บัญชี กศจ.

กาญจนบุรี (อัตรา) 
ขอใช้บัญชีกศจ. 

อื่น (อัตรา) 

10 ภาษาอังกฤษ หมดบัญชี - 2 2 หมดบัญชี 
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 34 3 - 3 31 
12 ฟิสิกส์ หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
13 ชีววิทยา หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
14 สังคมศึกษา 27 1 - 1 26 
15 พลศึกษา 1 1 - 1 หมดบัญชี 
16 ศิลปศึกษา หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
17 นาฏศิลป์ หมดบัญชี - 1 1 หมดบัญชี 
18 คอมพิวเตอร์ 17 1 - 1 16 
19 เกษตร หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
20 คหกรรม หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
21 ประถมศึกษา หมดบัญชี - 2 2 หมดบัญชี 
22 การศึกษาปฐมวัย หมดบัญชี - 1 1 หมดบัญชี 
23 แนะแนว หมดบัญชี - 1 1 หมดบัญชี 
24 เทคโนโลยีทางการศึกษา 40 - - - 40 
25 บรรณารักษ์ หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
26 อุตสาหกรรมศิลป์ ไม่ได้เปดิสอบแข่งขัน - 1 1 - 

 รวม 120 6 16 22 114 
 
3. กรณีตำแหน่งว่างตามกลุ่มวิชาเอกท่ีไม่มีบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

หรือกรณีที่เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ จนหมดบัญชี หรือกรณีมีผู้สอบแข่งขันได้ มีไม่เพียงพอในการบรรจุและแต่ งตั้งขอ
อนุมัติใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ฯ จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื ่นๆ มาบรรจุ และแต่งตั ้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 1. สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ั งหว ัดกาญจนบ ุร ี  พ ิจารณาแล ้ว เห็ นสมควรนำตำแหน ่งว ่ าง                   
จำนวน 22 อัตรา ใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาเอก ดังนี้ 
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จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู
ตามเกณฑ์ 

ก.ค.ศ. 

สาขาวิชาเอกของครูผูส้อนตามที่ สพฐ. กำหนด (อัตราที่) 
1 2 3 4 5 6 7 7-8 ข้ึน

ไป 
น้อยกว่า 20 คน 1 ประถม 
21-40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย 
41-60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต 
61-80 คน 4 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ 
81-100 คน 5 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม 
101-120 คน 6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 

ศาสตร ์
นักเรียนรวม 121 ข้ึนไป 

ก่อนประถม  
ถึง ป.6 

คำนวณ
ตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

 
เพิ่มเตมิ 

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

 

หมายเหตุ(1) สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้กำหนดสาขาวิชาเอกในลำดับ
ถัดไปตามตารางนี้ มากำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมช้ันตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมชั้นแล้ว 
จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถกำหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้) 
 (2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา 
เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ ในกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 
จำนวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา นาฏศิลป์ 
จำนวน1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา การประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา แนะแนว จำนวน 1 อัตราและ
อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรารวมทั้งสิ้น 16 อัตราโดยขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 22 

อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  
        2. ขออนุมัติเรียกผู ้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อนำไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 6ราย (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 8 หน้า 144) 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจน
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 

4. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 3 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

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

6. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 

7. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอื่น ในกลุ่มวิชาเอกวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ภาษาไทย จำนวน 1 
อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา การประถมศึกษา 
จำนวน 2 อัตรา แนะแนว จำนวน 1 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรารวมทั้งสิ้น 16 อัตราโดยขอใช้บัญชี
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และไม่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใดไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาเอก
ดังกล่าว ให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด  

8.กรณีตำแหน่งว่างที ่เหลือจากการขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ หากขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว ไม่มีผู้สมัครใจรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.กาญจนบุรี 
หรือไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขออนุมัติส่งตำแหน่งว่างดังกล่าวกลับไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสำรวจความต้องการวิชาเอกใหม่และนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้เปิด
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ปี พ.ศ. 2563 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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6.8 เรื่อง   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 22  ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  14 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   3 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน   4 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน  1 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 การแต่งตั้งครูผู้ช่วย    

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

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22  ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ 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 1  จำนวน 14  ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.อรรธิการ 
มงคลสมัย 

วัดท่าน้ำ
ตื้น 

30 มี.ค. 
61 

88.60 92.98 94.74 95.61 96.49 97.37 98.25 98.57 30 มี.ค.  
63 

2 น.ส.ทิพย์รัตน์ 
มณีพงษ์ 

บ้านหัว
หิน 

30 มี.ค. 
61 

83.56 85.96 93.85 98.24 86.84 92.98 95.61 97.24 30 มี.ค.  
63 

3 น.ส.รตันาภรณ ์
ลออำ 

บ้านหนอง
หอย 

30 มี.ค. 
61 

65.00 68.42 71.05 74.56 74.56 77.19 85.08 86.84 30 มี.ค.  
63 

4 นางภัทรศยา 
ธนภัทรวาทิน 

วัดขุนไทย
ธาราราม 

30 มี.ค. 
61 

59.65 61.40 64.91 69.30 70.17 78.07 87.72 92.10 30 มี.ค.  
63 

5 น.ส.พิมชนก 
สุขรักษ์ 

วัดศรีโลหะ
ราษฎร์
บำรุง 

30 มี.ค. 
61 

75.44 77.19 81.60 83.33 85.96 88.60 91.81 95.93 30 มี.ค.  
63 

6 นางเมธินี 
ไชยเววา 

วัดหนอง
พังตร ุ

30 มี.ค. 
61 

79.54 82.75 86.55 88.89 92.69 94.74 96.20 97.08 30 มี.ค.  
63 

7 น.ส.ศศิรวีย์ 
เกษศร ี

วัดหนอง
ตะโก 

30 มี.ค. 
61 

66.67 66.67 68.42 73.68 76.32 78.95 82.46 85.09 30 มี.ค.  
63 

8 น.ส.มณีรัตน์ 
ชลเพชร 

วัดศรี
สุวรรณาราม 

30 มี.ค. 
61 

64.03 68.41 70.17 72.80 74.56 77.19 78.94 92.98 30 มี.ค.  
63 

9 น.ส.ศิริวรรณ 
นันตาแก้ว 

อนุบาลด่าน
มะขามเต้ีย 

30 มี.ค. 
61 

59.65 61.40 64.91 69.30 70.17 78.07 87.72 92.10 30 มี.ค.  
63 

10 น.ส.กมลณัชธน์ 
ชุ่มพระวงศ์ 

อนุบาล
ศรีสวัสดิ์ 

30 มี.ค. 
61 

65.15 68.21 71.14 73.13 64.90 67.54 71.05 76.32 30 มี.ค.  
63 

11 น.ส.วธิยา 
กาญจนศิร ิ

บ้านปาก
นาสวน 

30 มี.ค. 
61 

57.02 61.40 64.04 67.55 69.30 71.05 72.81 74.56 30 มี.ค.  
63 

12 น.ส.บังอร 
ทองพุธ 

บ้านพุ
ประดู่ 

23 เม.ย. 
61 

71.93 78.06 80.70 85.09 87.72 89.47 92.10 97.24 23 เม.ย. 
63 

13 นางลัดดาวัลย ์
ทองดอนจุย 

วัดหนอง
บัว 

23 เม.ย. 
61 

69.30 72.81 76.31 79.83 82.45 85.09 88.60 92.99 23 เม.ย. 
63 

14 น.ส.รุ่งทิพย์  
สวัสดิ์จาร ี

บ้านดง
เสลา 

1 พ.ค. 61 66.67 74.56 78.94 81.80 87.72 89.47 92.98 94.74 1 พ.ค.  
63 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 ราย 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายธนากร   
         ธิตุ้ย 

บ้านหนอง
ปลาซิว 

30 มี.ค. 
61 

59.64 59.64 69.29 71.92 73.68 75.43 79.82 80.70 30 มี.ค. 63 

2 นายอรรถพงศ์   
     วงศ์วาฬ 

สมาคมป่าไม้ 
แห่งประเทศ
ไทยอุทิศ 

23 เม.ย. 
61 

68.42 70.17 72.81 74.56 76.79 78.57 80.36 83.33 23 เม.ย. 
61 

3 นายสมพงษ์   
       แซ่โซ้ง 

บ้าน
เหมือง
สองท่อ 

23 เม.ย. 
61 

79.21 86.85 88.23 90.20 90.73 92.31 93.61 95.29 23 เม.ย. 
61 
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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 นายชำนาญยุทธ  
  วิมลวุฒิวงศ์ 

ประชา
พัฒนา 

30 มี.ค.
61 

71.00 79.00 82.00 80.00 87.00 86.00 90.00 94.00 30 มี.ค.
63 

2 น.ส.นฤมล   
     ทองงาม 

วัดใหม่
ภูมิเจริญ 

30 มี.ค.
61 

71.01 72.60 73.58 80.91 85.01 89.15 91.13 96.27 30 มี.ค.
63 

3 นางศิริรัตน์   
  หมื่นหาวงษ ์

บ้านเขา
หินตั้ง 

30 มี.ค.
61 

64.65 76.70 82.02 85.38 84.40 85.19 85.99 90.33 30 มี.ค.
63 

4 น.ส.วัลยา   
     พุ่มพยอม 

บ้านหนอง
แกประชา
สรรค ์

23 เม.ย.
61 

80.25 82.03 82.03 83.01 83.99 84.97 84.97 90.71 23 เม.ย.
63 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  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.วรกาญจน์  
นิรัติศัยดีสกุล 

ท่าเรอื
พิทยาคม 

30 มี.ค. 
61 

60.3 78.6 86.2 87.6 89.1 93.4 94.6 96.8 30 มี.ค.  
63 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  22 ราย ผ่านการประเมินฯ 
ทั้ง 8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
60 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที ่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  22  ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 22 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 22 ราย  
  

มติ กศจ.    อนุมัตติามเสนอ 
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6.9  เรื่อง   หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่ประสงค์
ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญ
การตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  ราย นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ ตำแหน่ ง   
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีผู ้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริ ญญาตรี และปริญญาโท          
แต่ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์             
ว 17/2552 เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวขอ้ง 
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 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้รับคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย คือนางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ  ตำแหน่งครู โรงเรียน               
บ้านห้วยน้ำขาวเมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2563ซึ่งผู้ขอมีวิทยฐานะได้ดำรงตำแหน่ง ครู (คศ.1) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2556 มีวุฒิปริญญาตรีและจบการศึกษาวุฒิปริญญาโท เมื่อวันที่ 22 กันยายน ๒๕56 และผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์
นำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติ  เพ่ือขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสัง กัด
นำเสนอแล้ว เห็นว่า ควรหารือ ก.ค.ศ.เรื่องคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านกรณีผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์ขอใช้วุฒิปริญญาตรีเพ่ือกำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญ
การตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ว่าสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ กรณีท่ีผู้ขอมีวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่ เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะ จึงเห็นควรดำเนินการส่งเรื่องหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
3. ขออนุมัติให้ หารือ ก.ค.ศ. เรื่องคุณสมบัติและการใช้สิทธิ์ในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ของ 

นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ ว่าสามารถนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และหากกระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วง
เปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560   ใช่หรือไม่  

4. มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการหารือต่อ ก.ค.ศ. หาก
ผลเป็นประการใด ให้ถือปฏิบัติตามนั้น 
  

มติกศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.10   เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง   

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (การประเมินด้านที่ 1  

และด้านที่ 2)  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่ มีการเปลี่ยนตำแหน่ง       
ราย  นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 มาตรา 54  มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อน              
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 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 1 ราย ได้ส่งคำขอรับการประเมินเพื่อเสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ  มีรายละเอียด  
ดังนี้ 

นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดหนองลาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ วัน เดือน ป ี รายการดำเนนิการ หมายเหตุ 
1 25 ธ.ค. 2561 - ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ชำนาญการพิเศษ ขณะดำรงตำแหน่ง ครู  
ร.ร.บ้านหนองใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
รับคำขอและเอกสาร

ครบถ้วน 
2 14 ม.ค. 2562 

 
22 ม.ค. 2562 

1. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1   
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ 
ประเมินชุดที่ 1 

 

3 15 ก.พ. 2562 
 
18 ก.พ. 2562 

1. คณะกรรมการชุดที่ 1 สรุปผลการประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2. คณะกรรมการชุดที่ 1 ส่งมตพิร้อมคะแนน (ผา่นเกณฑ์)  
ถึง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4 12 มี.ค. 2561 
 
 

1.กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ส่งผลการปฏิบัตงิาน (ด้านที่ 3) 
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 

 

5 7 พ.ค. 2562 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านที่ 3  
ด้านผลการปฏบิัติงาน มีมติให้ปรับปรุงคร้ังที่ 1  (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นับแต ่
วันที่ สพท. แจ้ง 

สถานศึกษา 
6 27 พ.ค. 2562 - กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติ

คณะกรรมการประเมิน) 
คร้ังที่ 5/2562  

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 
7 4 มิ.ย. 2562 - สพป.กาญจนบุรี เขต 4 แจ้งผลการประเมิน  

มายัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ให้ปรับปรุงผลงานฯ ต่อไป 

 

8 1 มี.ค. 2562 - เปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.วัดหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

 

9 28 พ.ย. 2562 - ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรบัปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ภายใน 6 เดือน) 

 

10 16 ธ.ค. 2562 - สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ส่งผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ คณะกรรมการชุดที่ 2 
(คณะกรรมการชุดเดิม) 

 

11 21 ธ.ค. 2562 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลให้ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3   
ด้านผลการปฏบิัติงาน (กรณีปรบัปรุงผลงาน) 

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

ท่ี 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

1 นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์ ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
28 พ.ย.62 
26 เม.ย.61 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้นำเสนอ

แล้ว เห็นว่า นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งร.ร.บ้านหนองใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ยื่น         
คำขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว ใน
ตำแหน่งครู ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผอ.สถานศึกษา และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 จากคณะกรรมการ
ชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (เม่ือวันที่ 28 พ.ย.62) ภายหลัง
วันที่เปลี่ยนตำแหน่ง (เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562) จึงเห็นสมควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
โดยการเสนอขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที ่2 ด้านความรู้ความสามารถ  ในตำแหน่งผอ.ชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 

 

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

สาขาวิชาท่ีประเมิน 
(มีผลไม่ก่อนวันที ่

ส่งผลงานฯ  ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 นายเกษม   
         ประจักษ์ศิลป์ 

บริหารสถานศึกษา 
(28 พ.ย.62) 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

นายอารักษ์  วิเศษสิงห์  
รอง ผอ.สพป.กจ.2 

นายปรีชา  ศรีนวล   
ผอ.ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 

 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ สำหรับ

นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์  ในตำแหน่งผอ.ร.ร.วัดหนองลาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี
เขต 2  

2. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 31  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 9 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 10 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 10 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 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
ปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน   31  รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน 31 
ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

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

ภาษาไทย/ 
21 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางสาวพวงเพชร  สังข์ช่วย 
   ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางประไพ  สมุทวนิช 
 ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103  
   (บ้านหนองผู้เฒ่า) 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.กนิษฐา คงเหลีย่ม 
คร ูร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
18 พ.ค. 2563 

1.ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายศักดิ์สิทธิ์  จริยานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 9 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ณภาวรรณ  ปิ่นทอง 
ครู ร.ร.ไทรโยคใหญ่                 
วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)    
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายลิขิต  โคกแก้ว                           
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งก้างย่าง (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางณิชกุล  สืบอินทร์                                 
ครู  ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ครูชำนาญการ)        
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.จันทรา   
          แก้วพรายตาครู                      
ร.ร.บ้านบ้องตี้                 
วุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร์)      
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์                     
15 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางกมลวรรณ  มีมั่น                          
ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ศุภัชยา  วิเชียรรัตน์                                 
ครู  ร.ร.บ้านหาดง้ิว (ครูชำนาญการ)        
สาขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.ธิรา  ศรเีรือน         
ครู ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ                 
วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)    
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.สมคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายวิฑูรย ์ แก้วใหญ่                          
ผอ.ร.ร.คุรุสภา (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ศิรเิพ็ญ  ก้อนเมฆ                                 
ครู  ร.ร.คุรุสภา (ครูชำนาญการพิเศษ)        
สาขาภาษาอังกฤษ 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.ขรินทร์ทิพย์   
           สืบอินทร์ 
ครู ร.ร.วัดป่าถ้ำภูเตย                 
วุฒิ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั)    
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.วัดป่าถ้ำภูเตย                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายชูศักดิ์  สีสัน                           
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเสือ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสุรินทร์  อ่วมเจริญ                                 
ครู  ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว (ครูชำนาญการ)       
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  

5. นางนงค์นุช  ประเสริฐกลุ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                 
วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)    
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปฐมวัย                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ ์                         
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางภาณุมาศ  ใจซ่ือ                                 
ครู  ร.ร.บ้านห้วยกบ (ครูชำนาญการ)        
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.ไอศวรรค์  บุญสังข์    
ครู ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                 
วุฒิ ค.บ.(วิทยาศาสตร์)      
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ ์                         
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล                                 
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. นายฐาปนพงศ์   
          เฉี่ยงสระน้อย 
ครู ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                 
วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)          
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ ์                         
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางธชวรรณ  พวงลำเจียก                                 
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม (ครูชำนาญการ)       
สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. น.ส.นารินทร์  โฮมแพน 
ครู ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                 
วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)         
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาไทย                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ ์                         
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางธชวรรณ  พวงลำเจียก                                 
ครู  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม (ครูชำนาญการ)       
สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. นายธรรมรัตน์   
             เสลาคณุ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                 
วุฒิ ค.บ.(พลศึกษา)          
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

พลศึกษา                     
18 พ.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลยั                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ ์                         
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายเทิดศักดิ์  สิทธิสาร                                 
ครู  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (ครูชำนาญการ)       
สาขาพลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 10 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ศรัญญา เอี่ยมใจดี 
ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 21 
(บ้านลำเหย) 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
12 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ 
ครู รร.อนุบาลบ่อพลอย 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2.   น.ส.ทัศนีย์ ประทมุล ี
ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 21 
(บ้านลำเหย) 

  ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
12 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพรพิศ นงลักษณ์ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

3.   น.ส.ณัฐชยา กลุไธสง 
ครู รร.บ้านยางสูง 

  ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
12 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านยางสูง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา ศานตธิรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอุสนีย์ พ่วงกุล 
คร ูรร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4.   นายกรวัฒน์ ภูฆัง 
ครู รร.บ้านหนองปลิง 

  ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 
 

คณิตศาสตร์/ 
12 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลิง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย ์ประดิษฐพงษ ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเสาร์วนี ออ่นคำ 
ครู รร.บ้านหนองมะสัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5.   น.ส.ศิราภรณ์ เทวะผลิน 
ครู รร.บ้านหนองกระทุ่ม 

  ศษ.บ. มัธยมศึกษา- 
คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
13 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย ์ประดิษฐพงษ ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณัฐชา จันทมัด 
ครู รร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6.   นายชลธิศ ศรีม่วงพงษ์ 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

   
 

ภาษาอังกฤษ/ 
13 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองปรือ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพัชรี หอมหวล 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7.   น.ส.นฤมล วรรณโส 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

   

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

13 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองปรือ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกจิมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสายสม บุญวงษ ์
ครู รร.วัดหนองไม้เอื้อย 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8.   น.ส.ศิรินันท์ รูปเทวิน 
คร ูรร.บ้านน้ำโจน 

  ค.บ. การศึกษาปฐมวยั 
ค.ม.หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ้
 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

13 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านน้ำโจน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกจิมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเพ็ญนภา โพธิ์ทอง 
คร ูรร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9.   น.ส.รจนา นันท์ชัย 
ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 

  วท.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
14 พ.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์  ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.พิณทอง เรืองจิรโชติ 
ครู รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

10. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 
นิเทศการศึกษา/ 
1 พ.ค. 2563 

1. นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ 
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ผู้บริหาร
การศึกษา 

ประธาน 

2. นางจันจิรา คุณฑี 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ปวีณส์ุดา ขยันการ 
คร ูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
24 ธ.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร ์
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ วิทยฐานะ ครูชำนาญ
การ  สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  
สาขา ภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.อุทุมพร พันธ์หนอย 
คร ูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
วท.ม. สาขาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร์) 
3 ม.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนนท์ปพจ โสมจำรูญ 
 ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา คอมพิวเตอร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายกฤษณ์ ยังดี 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา คอมพิวเตอร ์

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายพงศกร ชูช่ืน 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
29 เม.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ลาวัณย์ น้อยอยู ่
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สาลินี สิทธิสาร 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุร ี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. ว่าท่ี ร.ต.สรุสิทธ์ิ  
          สิงห์เมืองพรหม 
คร ูร.ร.หนองรีประชานิมิต 
กศ.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1 พ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว ์ชำนาญกำหนด 
รองผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี 

 วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอัจฉรา ไสยะหุต 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา สังคมศึกษา 

ขา้ราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

5. น.ส.ศิริวรรณ เทวะผลิน 
คร ูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
12 พ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางศศลักษณ์ วัฒนา 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภัทรวี ธนะฤกษ ์
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.ศิริพร แกล้วการไร ่
คร ูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ศษ.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
15 พ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว ์ชำนาญกำหนด 
รองผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี 

 วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายนพดล เขียววิราช 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. น.ส.กรณุา กังสนานนท ์
คร ูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 

ศษ.ม.สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
15 พ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พเยาว ์ชำนาญกำหนด 
รองผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี 

 วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรรณี แกว้อุปการ 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. นายคชานนท์ ธนะสกุล 
คร ูร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
ศษ.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
15 พ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจีรภัทร พาภิรมย ์
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. น.ส.กิ่งกาญจน ทองใย 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี 
วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
15 พ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนพดล เขียววิราช 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ณัฐกานต์ เฉลิมกุล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

10. น.ส.ดนยา ไชยน้ำอ้อม 
คร ูร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
ศศ.บ. สาขาศิลปกรรม 
ศษ.ม.สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
15 พ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. ว่าที ่ร.ต.สุริยัน จันทรา 
ผอ. ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 

 วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเกรยีงศักดิ์ จันทาวาศ 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา ทัศนศิลป์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  31  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) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน   31 ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  31  ราย 

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

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

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  8  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 4 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 2 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 2 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. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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

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

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ื อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  8   ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 4 ราย 
 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 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.ขวัญยืน  หว่านพืช
ครู ร.ร.วัดหนองตะโก 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 83.00 82.00 82.60 ผ่านการประเมิน/ 
20 ก.พ. 2563 ด้านท่ี 2 100 65 87.00 85.00 87.50 86.50 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 83.00 82.00  
2. นายณัฐภัทร  สุดจติต์    

ครู ร.ร.บ้านรางสะเดา 
ศษ.บ.(เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 84.00 83.00 84.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 85.75 87.75 

ด้านที่ 3 100 65 80.75 80.75 78.75  

3. นางชื่นใจ  เปรมปรีดิ์       
ครู รร.วัดหนองตะครอง 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 92.00 92.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
2  เม.ย.2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 93.75 91.25 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 92.75 89.25 91.00  
4. น.ส.วันเฉลิม คนตรง 

ครู ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 88.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
13 เม.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 91.25 90.00 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 84.00 87.00  

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.กมลปารย์   
                แสงแก้ว 
ครู รร.บ้านประจำไม้                             
วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 84.00 87.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
20 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 92.50 87.50 

ด้านที ่3 100 65 82.50 71.50 69.00  

2. นายกฤษฎิ์ฉันทัช  
          ปิยวรรณหงส ์
ครู  รร.บ้านประจำไม้                      
วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 83.00 85.00 84.00 ผ่านการประเมิน/ 
20 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 85.00 85.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 72.00 75.00 78.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  จำนวน 2 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. นายอาทิตย์ สุวรรณสุข 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี 
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
อ.ม. สาขาภาษาไทย 
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 95.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
12 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 93.75 90.00 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

2 น.ส.กุมภา กัลยามงคล 
คร ูร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 87.00 89.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
2 เม.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 75.00 82.50 80.00 79.16 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 85.00 86.25  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  8 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. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 8  ราย 
2. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 8 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน   8 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน  8  ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  8  ราย (สำหรับผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  8 รายทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  9  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 5  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  4 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. ด่วนที่สุด ท่ี ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง 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

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 ดำเนินการประเมิ นขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน   9 ราย และผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
ทุกราย 
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3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ราย 
 

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. นายมนูญ   

       นิมิตรเกาะ          
ผอ.ร.ร.วัดป่าถ้ำภูเตย                 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

44.00 
26.00 

44.00 
27.00 

44.00 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 ก.ย.2562/     
18 มี.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 70.00 71.00 72.00 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1)  จำนวน 3 ราย 
2. นายนครินทร์  วันจา          

ครู ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

42.50 
27.50 

42.50 
27.50 

42.50 
27.50 

ผ่านเกณฑ์/ 
31 ก.ค.2562/     
14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 70.00 70.00 70.00 

3. น.ส.ศุภัชญา  
          วิเชียรรัตน์ 
ครู ร.ร.บ้านหาดง้ิว                
วท.บ.(คณิตศาสตร์)     
บธ.ม.(การเงินการ
ธนาคาร) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 พ.ย.2562/     
4 ธ.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

4. น.ส.รตันกร   
          พรมวังขวา 
ครู ร.ร.บ้านแก่งระเบิด                 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)      

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 พ.ย.2562/     
14 ก.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
5. น.ส.พรพิไล  ชูใจ          

ครู ร.ร.คุรุสภา                  
ค.บ.(การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
34.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ก.ย.2562/     
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 89.00 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สาขาบริหารสถานศึกษา (รายปรับปรุง) 1 ราย 
1. น.ส.ฤทัยรตัน์  

         เส็งดอนไพร 
ผอ. รร.บ้านพุบอน 
ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.00 
27.00 

46.00 
26.00 

46.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 มี.ค. 63/ 
4 ธ.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 73.00 72.00 72.00 

กลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย (รายปรับปรุง) 3 ราย 
2. นางวรรณสา ปุรสิา 

ครู  รร.บ้านพุบอน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
4 ก.พ. 63/ 
24 ส.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

3. น.ส.อรพรรณ   
        เคล้าเครือตา 
คร ูร.ร.บ้านหนองมะสัง 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.พ. 63/ 
14 ส.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 72.00 

4. น.ส.สายฝน  
           ตุ้มนิลกาล 
คร ูร.ร.บ้านตรอกสะเดา 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ม.ค. 63/ 
11 ต.ค. 62 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 9 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกราย
ดังนี้ 

1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ราย 
1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 9 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  9 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
9 ราย 
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3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  9 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 9 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  9  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ  
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6.14 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครู  ผู้เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 3 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   หลักเกณฑ์และ

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

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

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 การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

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

กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 

3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน
ศึกษาธ ิการจ ังหว ัดแจ ้งสถานศึกษาทราบและดำเน ินการจ ัดส ่งข ้อมูลเพิ ่มเต ิม หร ือมอบหมายเจ ้าหน้าที่                         
หรือตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน 

- ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

- ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่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 

 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   
1 น.ส.จารุวรรณ์ เปียทิพย ์

    ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

คร ู - 26,840 บ้านวังกระแจะ ไทรโยค 
กาญจนบุร ี

12 ก.พ. 
2563 

               
                    คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 1 ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 
หน้า 145)  

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ขอรับการประเมินท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู ้ผ ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื ่อนเป็น         

วิทยฐานะครูชำนาญการ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1.  เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2.  เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ครูชำนาญการ  
3.  กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด               
ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้า ที่ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

4.  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 
 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.15 เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                                    
                 ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี               
                เขต 3 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากร

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 เรื่อง 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 รับเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 28 
เมษายน 2563 โดยกำหนดให้ผู ้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 7 – 15 
พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างทั้งหมด จำนวน 2 
อัตรา  

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ได้ยื่นความ
ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

  ที ่
รายละเอียดตำแหน่งว่าง 

ผู้สมัคร 
     ตำแหน่ง/กลุ่ม             ระดับ   เลขที่ตำแหน่ง 

  1 นิติกร/ 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

ชำนาญการพิเศษ อ 25 1. นางสาวพรพันธ์  สุทธาคง 
ตำแหน่งนิตกิร 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

  2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 

ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

อ 34 - ไม่มีผู้สมัคร - 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอย้าย 
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด  

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการประเมิ นความรู ้ 
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 221/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2563       
โดยการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวชี้วัดที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรให้ย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 
1 ราย ดังนี้ 
  นางสาวพรพันธ์  สุทธาคง  ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดีสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ พิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 25 อัตราเงินเดือน 33,240 บาท กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 
  ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่เหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ 
เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2563 ได้มีมติให้นำไปใช้ในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทา ง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ราย คือ นางสาวพรพันธ์  สุทธาคง ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ
พิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดีสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 25 อัตราเงินเดือน 33,240 บาท กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั ่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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