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   ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เร ื ่องร ับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 เมื ่อวันที ่ 5  
กุมภาพันธ์  2564 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 3 
ระเบียบวาระท่ี  3.1 แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 3-4 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 โครงการ  Innovation For Thai Education ( IFTE ) นว ั ตกรรม
การศึกษา  เพื ่อพัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การศึกษามัธยมศึกษา 

5 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 ประชุมภาคีเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัด 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 

6 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 รับทราบคำสั ่งแก้ไขแก้ไขเพิ ่มเติมคำสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

7 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

8 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 รับทราบผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

9 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 รายงานข้อมูลการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ส ังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ไปยังสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาต่างจังหวัด 

10 

ระเบียบวาระท่ี  5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 11 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอแก้ไขรายชื ่อคณะกรรมการรับนักเร ียน สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

11 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ (ต่อ)                                                                                                หน้า   
 

ระเบียบวาระท่ี  6 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
12 

ระเบียบวาระท่ี  6.1 ขอใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาก
การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ปีการศึกษา 2563      

12-13 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  กรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ     

14-15 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว ่าง ตำแหน่งผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

16-19 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 การย ้ายข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 
พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)   

20-22 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 
2564 

23-25 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 การขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
(กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด)    

26-27 

ระเบียบวาระท่ี  6.7 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

28-30 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญมาบรรจ ุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบ ุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    

31-33 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    

34-36 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 ขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ปี พ.ศ. 2563      
 
 
 

37-38 



ระเบียบวาระที่ (ต่อ)                                                                                                หน้า   
ระเบียบวาระท่ี  6.11 การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

39-41 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ.๒๕๖4   

42-44 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ.๒๕๖4   

45-47 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 ขอใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปี พ.ศ. 2564 

48-50 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

51-54 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณี
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

55-57 

ระเบียบวาระท่ี  6.17 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561 

58-62 

ระเบียบวาระท่ี  6.18 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

63-65 

ระเบียบวาระท่ี  6.19 การตั ้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3)   ตาม ว 17/2552 

66-70 

ระเบียบวาระท่ี  6.20 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

71-75 

ระเบียบวาระท่ี  6.21 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ 

76-78 

ระเบียบวาระท่ี  6.22 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
2) ตาม ว 17/2552 
 

79-80 



ระเบียบวาระที่ (ต่อ)                                                                                                หน้า   
   
ระเบียบวาระท่ี  6.23 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง) 
81-83 

ระเบียบวาระท่ี  6.24 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม     
ว 17/2552 

84-89 

ระเบียบวาระท่ี  6.25 การตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ในการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 21/2560) 

90-92 

ระเบียบวาระท่ี  6.26 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว 21/2560) 

93-95 

ระเบียบวาระท่ี  6.27 ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

96-97 

ระเบียบวาระท่ี  6.28 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนายปรีชา มหาวงค์ 
หรือนายปรีชา มหาวงศ์ศรี หรือนายพงษ์ศักดิ์ ศิริบูรณ์ตำแหน่งครู 
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน อำเภอไทรโยค สังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 3 (ลับ) 

98 

ระเบียบวาระท่ี  6.29 ร้องทุกข์  รายนายภัทราวุธ  มีทรัพย์ม่ัน ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนอง
ลาน ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย) สังกัด สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2  (ลับ) 

98 

ระเบียบวาระท่ี  6.30 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย รายนายเมตตา      
ชูเลิศ ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเกาะ  สังกัด สพป.
กาญจนบุรี  เขต 1 (ลับ) 
 

98 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

98 

ระเบียบวาระท่ี  7.1 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ ังหวัด
กาญจนบุรี 

98 

ภาคผนวก  99 
 เอกสารแนบหมายเลข 1  ระเบียบวาระท่ี 4.1 100-102 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  ระเบียบวาระท่ี 4.2 103-106 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  ระเบียบวาระท่ี 4.3 107-109 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  ระเบียบวาระท่ี 4.4 110-119 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  ระเบียบวาระท่ี 4.6 120-132 

 
 



ระเบียบวาระที่ (ต่อ)                                                                                                หน้า   
 เอกสารแนบหมายเลข 6  ระเบียบวาระท่ี 6.1 133-133 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  ระเบียบวาระท่ี 6.1 134-136 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  ระเบียบวาระท่ี 6.3 137-139 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  ระเบียบวาระท่ี 6.4 140-145 
 เอกสารแนบหมายเลข 10   ระเบียบวาระท่ี 6.5 146-151 
 เอกสารแนบหมายเลข 11   ระเบียบวาระท่ี 6.5 152-157 
 เอกสารแนบหมายเลข 12   ระเบียบวาระท่ี 6.5 164-171 
 เอกสารแนบหมายเลข 13   ระเบียบวาระท่ี 6.14 172-175 
 เอกสารแนบหมายเลข 14   ระเบียบวาระท่ี 6.16 176 
 เอกสารแนบหมายเลข 15   ระเบียบวาระท่ี 6.18 177-180 
 เอกสารแนบหมายเลข 16   ระเบียบวาระท่ี 6.27 181-184 
 เอกสารแนบหมายเลข 17   ระเบียบวาระท่ี 6.28 185-186 
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                      ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
ติดภารกิจ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 3/2564 

วันศุกร์ที่  12  มีนาคม  2564  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

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

ผู้มาประชุม 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)                                                                          
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์)  
(5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(6) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(7) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
(8) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(9) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
(10) นายอนันต์  กัลปะ 
(11) นายโอภาส  เจริญเชื้อ 
(12) นายบุญชู  วิวัฒนาทร            
(13) นางสาวอรวรรณ  คำมาก    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

                        (รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(14) นายชาลี  สำรองทรัพย์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
      (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
3. นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
4. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
                    

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2. นางวลีพร  ภาคภูมิ                   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
3. นายแมน  คำวงษ์                     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นางยวีระกิจ  เม่งอำพัน              ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
5. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6. นางสาวพรพันธ์  สุทธาคง           ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
7. นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นายเกษมพงษ์  พรหมมา            นิติกรชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ ศธจ.กาญจนบุรี 
9.  นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
10. นางสาวศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
11. นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
13.  นางสาวดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

            -  ไม่มี  - 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์   2564     

 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  
2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2564     
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

 3.1 แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและประสานงาน ในการกำหนดการ
ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีการประชุมชี้แจงนโยบาย
การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องทุกโรงเรียน 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. วันที่ 27 มกราคม 2564 ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย  
อำเภอด่านมะขามเตี้ย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, โรงเรียนบ้านวังสิงห์ อำเภอไทรโยค 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และลงพื้นที่นำร่องโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนบ้าน
แก่งประลอม อำเภอไทรโยค สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. วันที่ 28 มกราคม 2564  ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
อำเภอท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนวัดสระลงเรือ 
อำเภอห้วยกระเจา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอ
บ่อพลอย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

3. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนบ้านองหลุ 
อำเภอศรีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

4. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนเพียงหลวง 
3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ฯ อำเภอทองผาภูมิ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

5. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กำลังใจ 
และชื่นชมการดำเนินงานของคณะดำเนินการตามนโยบาย เรื่องการบูรณาการด้านการศึกษา จ.กาญจนบุรี  ณ ห้อง
ประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ.กาญจนบุรี ได้แก่ ศธจ.กาญจนบุรีและคณะ, ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3, รอง 
ผอ. สพป. เขต 4, ผอ.สพม. เขต 8, ผอ.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (นำร่อง) ทั้ง 4 โรงเรียน ผอ.โรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง (นำร่อง) และคณะรายงานการดำเนินงาน โดยมี ดร. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการฯ กพฐ. , นายธนู ขวัญเดช รอง
ปลัด ศธ. และ นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงาน รมว.ศธ. พร้อมคณะติดตามตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ รับ
ฟัง การดำเนินงานของ จ.กาญจนบุรี 

6. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม อำเภอด่านมะขามเตี้ย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียน ให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่งและสามารถ
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้วยเหตุนี ้จ ึงได้จัดทำแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -4 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและภาคประชาชนขึ้น ซึ่งเป็นแผนการยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียน 3 ประเภท  ได้แก่ 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 40 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องและขอรับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย (สพป.กาญจนบุรี เขต 1), โรงเรียน
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วัดสระลงเรือ (สพป.กาญจนบุรี เขต 2), โรงเรียนบ้านวังสิงห์ (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) และโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 
(สพป.กาญจนบุรี เขต 4) 

2. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จำนวน 12 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องและขอรับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (สพม.8) 

3. โรงเรียน Stand Alone จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องและขอรับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านองหลุ (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) และโรงเรียน                  
เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สพป.กาญจนบุรี เขต 3)  
รายละเอียดดังเอกสาร “แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” แนบท้ายวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  

 4.1 เรื่อง   โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา                 
               เพื่อพัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ในปีงบประมาณ 2564 อ้างถึงคำสั่ง 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE)  ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพัฒนาต่อยอดโครงการเดิม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้แก่ โครงการ TFE (Team For Education) และ โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาใน
ครั้งนี้ จำนวน 41 โรงเรียน และมีแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ 

 กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2. สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หน้า 100-102 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.2 เรื่อง   ประชุมภาคีเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัดกาญจนบุรี  
                สุพรรณบุรี และอุทัยธานี  
 

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกาญจนบุรี                 
เพื ่อดำเนินการจัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้แผนพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                 
(ความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา)  

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการจัดประชุมภาคีเครือข่ายโรงเรียนโครงการ         
กองทุนการศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมทับทิม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 หน้า 103-106) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.3 เรื่อง   รับทราบคำสั่งแก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 

ตามมติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27  
มกราคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้ 

1. นายอนันต์  กัลปะ            เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. นายสุรสีห ์  พลไชยวงศ์       เป็นอนุกรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์   เป็นอนุกรรมการ 
 

บัดนี ้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งคำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 37/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           
ลงวันที ่ 9 มีนาคม 2564 แต่งตั ้งให้ นายอนันต์  กัลปะ เป็นประธานอนุกรรมการ , นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์                     
เป็นอนุกรรมการ และ นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ เป็นอนุกรรมการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 หน้า 107-109 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.4 เรื่อง   รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 

เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เผยแพร่ในเว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง) ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง      
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมี
เนื้อหาสาระคือการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ               
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ทีต่ั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวน 62 เขต   

ข้อ 3  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ 
วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ให้ไปสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 หน้า 110-119) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.5  เรื่อง    รับทราบผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

 

ตามท่ี ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกำหนดให้ผู้ผ่าน      
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ มีการพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด จึงจะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงปฏิบัติงานในตำแหน่งที ่ได้รับแต่งตั ้งที ่สถานศึกษา                 
เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ คณะที่ ๑ คณะที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานทุกด้าน และคณะที่ ๒ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด คะแนนการ
ประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน
แรก และประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง หากไม่ผ่านการประเมินไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ ผล            
การปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                    
ในระยะเวลา ๑ ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๔ คน เพื่อประเมิน
สัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผล              
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ รอบ โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ              
๖ เดือนแรก และประเมินครั้งท่ี ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง 

ในการนี ้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี  ได้ส่งผลการประเมินสัมฤทธ ิผล            
การปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                    
ในระยะเวลา ๑ ปี โดยประเมินครั้งที่ 1 เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแรก (23 กรกฎาคม 2563) และประเมินครั้งที่ ๒ 
เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง (19 กุมภาพันธ์ 2564) ราย นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญ
ราษฎร์บำรุง ปรากฏว่า มีผลการประเมินผ่าน ทั้ง 2 ครั้ง ดังนี้ 

 

ลำดับ 
ที่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 1 ราย 
1 น.ส.เสาว์ณี วงษ์พัฒน์ ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง       

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6  เรื่อง    รายงานข้อมูลการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู (กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  

                ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด 
 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 
โดยกำหนดให้ กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด ให้ สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมคำร้อง
ขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปยังสพท./สศศ. ที่รับย้ายในต่างจังหวัด 
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด รายงานข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.กาญจนบุรี ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้รายงานข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด เรียบร้อยแล้ว 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 120-132 ) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1 เรื่อง   ขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน  
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนตามที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนและผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอเสนอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับ
นักเรียน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสมชาย คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เนื่องจาก            
มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงขอเสนอเปลี่ยนกรรมการเป็น นายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแกประชาสวรรค์ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นไป

ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และ         
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแทนผ่านการพิจารณาจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 แล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับนักเรียน 1 รา ย 
ได้แก่ นายสมชาย คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เป็น นายสุรชัย  สุขเข ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสวรรค์ ตามท่ีเสนอ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับนักเรียน  1 ราย ได้แก่ 

นายสมชาย คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เป็น นายสุรชัย  สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแกประชาสวรรค์ 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา    
 

               6.1   เรื่อง   ขอใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563      

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/761 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

วางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 โดยให้พิจารณาสถานศึกษา
ที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด และขาดครูตามสาขาวิชาเอกที่กำหนดเพื่อรองรับการบรรจุ                
พร้อมทั ้งได้จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายบุราชการ เมื ่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5,311 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนดังกล่าว  

2. บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เนื่องจากมีนักศึกษาทุนไม่ครบตาม
จำนวนแผนที่วางไว้และมีนักศึกษาทุนบางรายสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุ ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดประโยฃน์สูงสุด จึงให้นำอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุน
ดังกล่าว ไปใช้ในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 6 หน้า 133 ) 

3. ประกอบกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีอัตราว่างที่เหลือ
จากการบรรจุนักศึกษาทุนดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 หน้า 134-
136) 

   4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื ่องดังกล่าวข้างต้น               
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรให้นำอัตราว่างที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ไปใช้ในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นำอัตราว่างที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ไปใช้ในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ซึ่งเป็นอัตราตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันไว้สำหรับการบรรจุและ
แต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื ่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ ้น จำนวน 38 อัตรา เพ่ือให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้  

1. ให้นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
2. ให้นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับการรับย้าย 
3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณานำตำแหน่งว่างไปใช้ตามความเหมาะสม  

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   
ที่ประชุมมีมติให้นำอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ     

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒน าท้องถิ่น         
ปีการศึกษา 2563 ไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

6.2   เรื ่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา              
กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ     

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา)                
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551 (มาตรา 53 และมาตรา 59) 

2. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 ส ั ่ง ณ ว ันที ่  3 เมษายน 2560                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2564 มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย นางกมลทิพย์ 
อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2            
ไปช่วยราชการในสถานศึกษาท่ีมีตำแหน่งว่าง เนื่องจากมีการร้องเรียนจากชุมชนโรงเรียนวัดหนองปลิง นั้น 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้พิจารณาเสนอให้สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวไปช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียน      
วัดดงสัก “หมั่นวิทยา” เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เป็นการชั่วคราว    

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดหนองปลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง                   
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ กรณีย้ายเพื ่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ ่งเป็นการย้ายเพื ่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ                     
ในสถานศึกษา โดยให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยา” ตำแหน่งเลขที่ 2176 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการ              
รายดังกล่าวไปช่วยราชการไว้แล้ว 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็ จจริงและ
สรุปข้อเท็จจริงกรณีการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารลับ) 

5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและ
รับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปข้อเท็จจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษามาเพื่อประกอบการพิจารณา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษ า
ต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมประโยชน์ของทางราชการและความ              
เป็นธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษานั้นแล้ว ประกอบกับโรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยา” เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน และเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดเท่าเดิม ซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่ งเป็นการย้ายเพ่ือ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เสนอ
ข้างต้น 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย                
นางกมลทิพย์  อิงปัญจลาภ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งเป็นการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา                 
ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
1. อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งเป็นการ

ย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ราย นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดดงสัก  “หมั่นวิทยา” 
ตำแหน่งเลขที่ 2176 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามท่ีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายดังกล่าว 
 
มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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               6.3   เรื่อง    การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
                                สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหาร

สถานศึกษา แยกเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี                   
เพ่ือใช้สำหรับการรับย้าย และใช้สำหรับการคัดเลือก 
 

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง                 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดไว้ดังนี้ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/961 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง คำอธิบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 
2563 
 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดจากการย้ายไปดำรงตำแหน่ง   
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง/สังกัด อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
เขาวงพระจันทร ์
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

เลาขวัญ 4409 161 ว่างจากการย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564  

 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
เนื่องจากการย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 1 อัตรา 

ที ่ ตำแหน่ง/สังกัด อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
วัดหนองปลิง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

ห้วยกระเจา 4061 192 ว่างจากการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่  
รร.วัดดงสักฯ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
(ย้ายเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ)  
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้แจ้งว่ามีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างเนื่องจากการ
เปลี่ยนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยแยกเป็น ประเภทประถมศึกษา จำนวน 6 อัตรา และ
ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1 รอง ผอ.รร. วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญา้วิทยา" เมืองกาญจนบุร ี 273 881 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

2 รอง ผอ.รร. บ้านห้วยน้ำขาว เมืองกาญจนบุร ี 12 426 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

1 รอง ผอ.รร. วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา 1880 675 สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 รอง ผอ.รร. บ้านซองกาเรีย สังขละบรุ ี 1056 675 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
2 รอง ผอ.รร. วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 1244 1,044 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 รอง ผอ.รร. ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 3548 1,147 สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
1 รอง ผอ.รร. เทพมงคลรังษ ี เมืองกาญจนบุร ี 32755 1,703 สพม.กาญจนบุร ี  

2 รอง ผอ.รร. ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 34036 948 สพม.กาญจนบุร ี  

3 รอง ผอ.รร. ประชามงคล หนองปรือ 114673 1,202 สพม.กาญจนบุร ี  
 

4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื ่องดังกล่าวข้างต้น                 
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน             

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 (ข้อ ง.) การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้           
ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หากมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจาการจากการย้ายเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้สำหรับการรับย้าย และที่จะใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก 

หมายเหตุ : “กรณีหากมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการย้ายเสร็จสิ้นแล้ว” หมายถึง ตำแหน่งว่าง          
ที่เกิดจากการเสียชวิต ลาออก หรือย้ายไปจังหวัดอื่น เป็นต้น (อ้างอิงจาก สถานี ก.ค.ศ. โดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 137-139)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. นำตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างจากการย้ายไปดำรงตำแหน่ง          

ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน จำนวน 2 อัตรา มากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพ่ือใช้สำหรับการ
รับย้าย หรือใช้สำหรับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  
(ตาย/ลาออก/ย้ายไป จว.อ่ืนฯ) รับย้าย คัดเลือก 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1  อัตรา 
1  อัตรา 1  อัตรา 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1  อัตรา 

รวม 2  อัตรา 
 

2. นำตำแหน่งว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างจากการเปลี่ยนตำแหน่ง   
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มากำหนดสัดส่วนในภาพรวมของจังหวัด โดยแยกตามประเภท ของสถานศึกษา 
แยกเป็น ประเภทประถมศึกษา จำนวน 6 อัตรา และประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประเภทประถมศึกษา  
ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  

(ตาย/ลาออก/ย้ายไป จว.อ่ืนฯ) รับย้าย คัดเลือก 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2  อัตรา 

กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1  อัตรา 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2  อัตรา 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1  อัตรา 

รวมทั้งจังหวัด 6  อัตรา 3  อัตรา 3  อัตรา 
2.2 ประเภทมัธยมศึกษา  

ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  
(ตาย/ลาออก/ย้ายไป จว.อ่ืนฯ) รับย้าย คัดเลือก 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1 สพม.กาญจนบุรี 3  อัตรา 2  อัตรา 1  อัตรา 

 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดำเนินการย้ายเป็นไปในภาพรวมของจังหวัดตามปฏิทิน ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียด 
การดำเนินการ 

ระยะเวลา 
การดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 สพท. ประกาศตำแหน่งวา่งเพิ่มเติมให้ทราบโดยทั่วกัน  
โดยปิดประกาศ ณ สพท. รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของ สพท. 

ภายในวันที่ 17 มีนาคม 
2564 

 

2 สพท. ส่งสำเนาประกาศตำแหนง่ว่างเพิ่มเติม ให้ ศธจ.                
เพื่อปิดประกาศ ณ ศธจ. รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของ ศธจ. 

ภายในวันที่ 17 มีนาคม 
2564 

 

3 กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายโดยผา่น
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่งถึง สพท. ที่ประสงค์ขอย้ายไป 
ดำรงตำแหน่ง 

ระหว่างวันที่ 22 มนีาคม 
ถึงวันที่ 5 เมษายน 

2564 
 

4 สพท. ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับยา้ย 
- 

ตามระยะเวลา 
อันสมควร 

5 สพท. จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาและรวบรวมคำร้องขอ
ย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้ ศธจ. - 

ศธจ.จะมี
หนังสือแจ้ง 
ไปยัง สพท.  
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ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือใช้สำหรับการรับย้าย และใช้สำหรับการคัดเลือก 
โดยให้มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินการ เพ่ือให้เป็นไปในภาพรวมของจังหวัด ตามท่ีเสนอข้างต้น   

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้   

1. อนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา และตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือใช้สำหรับการรับย้ายและใช้สำหรับการคัดเลือก ตามท่ีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. อนุมัตใิห้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนด 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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               6.4   เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
                               สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 1)   
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ยื่นคำร้องขอย้าย
ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564) รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย       
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม           

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป 

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

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

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2564 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 นำตำแหน่งว่าง (ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์) ไปใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(1) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่ 
เบิกจ่ายตรง 

อันดับ 
เงินเดือน 

ที่อาศัยเบิก 
หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 ศึกษานิเทศก์ 99 0152830 คศ.3 43,080  
2 ศึกษานิเทศก์ 101 0152676 คศ.3 43,800  
3 ศึกษานิเทศก์ 102 0152962 คศ.4 60,150  
4 ศึกษานิเทศก์ 117 0003943 คศ.3 58,390  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 ศึกษานิเทศก์ 12 0005540 คศ.3 58,390  
2 ศึกษานิเทศก์ 57 0005544 คศ.3 58,390  
3 ศึกษานิเทศก์ 60 0005547 คศ.2 41,620  
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ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่ 
เบิกจ่ายตรง 

อันดับ 
เงินเดือน 

ที่อาศัยเบิก 
หมายเหตุ 

4 ศึกษานิเทศก์ 70 0005556 คศ.3(4) 61,630  
5 ศึกษานิเทศก์ 72 0152965 คศ.3 43,080  
6 ศึกษานิเทศก์ 73 0152967 คศ.3 49,420  
7 ศึกษานิเทศก์ 74 0152914 คศ.2 35,640  
8 ศึกษานิเทศก์ 75 0152947 คศ.3 43,080  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 ศึกษานิเทศก์ 48 0006718 คศ.1 27,570  
2 ศึกษานิเทศก์ 49 0006720 คศ.3 51,170  
3 ศึกษานิเทศก์ 54 0006732 คศ.3 58,390  
4 ศึกษานิเทศก์ 55 0006731 คศ.3 58,390  
5 ศึกษานิเทศก์ 56 0006721 คศ.3 47,500  
6 ศึกษานิเทศก์ 62 0006716 คศ.3 58,390  
7 ศึกษานิเทศก์ 64 0152932 คศ.3 43,080  
8 ศึกษานิเทศก์ 65 0152952 คศ.3 43,800  
9 ศึกษานิเทศก์ 67 0152851 คศ.3 43,800  

10 ศึกษานิเทศก์ 116 0003942 คศ.3 43,800  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

1 ศึกษานิเทศก์ 12 0007913 คศ.3 62,100  
2 ศึกษานิเทศก์ 13 0007914 คศ.3 58,390  
3 ศึกษานิเทศก์ 15 0007916 คศ.3 58,390  
4 ศึกษานิเทศก์ 24 0007924 คศ.3 58,390  
5 ศึกษานิเทศก์ 26 0007926 คศ.3 63,810  
6 ศึกษานิเทศก์ 28 0153585 คศ.3 43,800  
7 ศึกษานิเทศก์ 29 0153544 คศ.3 54,820  
8 ศึกษานิเทศก์ 30 0153547 คศ.3 47,660  
9 ศึกษานิเทศก์ 31 0153660 คศ.3 53,080  

10 ศึกษานิเทศก์ 32 0153593 คศ.3 43,800  
2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564) รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) 
เลขที่

ตำแหน่ง 
ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง 

ในสังกัด 
1 น.ส.กุลนิษฐ์  ทองเกลี้ยง 

 
ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะชำนาญการ 
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

41 
 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 นางบุบผา บุญพูล 
 

ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะชำนาญการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

60 
 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลผู้ขอย้ายตามรายละเอียด
องค์ประกอบการย้าย ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกำหนด (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 9 หน้า 140-145 ) 

4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื ่องดังกล่าวข้างต้น                 
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ         

ในการยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่
กำหนด จึงเห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ราย เพื่อไปดำรง
ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามท่ีระบุไว้ในคำร้องขอย้าย 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) 
เลขที่

ตำแหน่ง 
ผลการพิจารณาให้ย้าย 

ไปดำรงตำแหน่ง 
1 น.ส.กุลนิษฐ์  ทองเกลี้ยง 

 
ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะชำนาญการ 
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

41 
 

ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะชำนาญการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 นางบุบผา บุญพูล 
 

ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะชำนาญการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

60 
 

ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะชำนาญการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

1. อนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 รายดังกล่าว 

2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์จำนวน 2 รายดังกล่าว  

 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.5    เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    
                 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 102 ราย  

  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551 (มาตรา 53 และมาตรา 59) 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

“ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้ผู ้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
มกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วัน ตามปฏิทินการย้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และให้
ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาเดียว โดยให้พิจารณาย้ายได้ปี ละสองรอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม” (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 10 หน้า 146-151  ) 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7316 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 152-157 ) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างสายงานการสอนที่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณารับย้ายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 
107 อัตรา 

ที ่ สพท. 
จำนวน 

ตำแหน่งว่าง 
หมายเหตุ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  29  อัตรา  
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    9   อัตรา  
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 26  อัตรา  
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 14  อัตรา  
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 29  อัตรา  

รวมทั้งสิ้น    107  อัตรา  
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2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี กรณีปกติและกรณี
พิเศษ เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 292 ราย ดังนี้ 

ที ่ สังกัด 
จำนวนผู้ย่ืนคำร้องขอย้าย รวมจำนวนผู้ย่ืน 

คำร้องขอย้าย ภายในเขตพื้นที ่
การศึกษา (กรณีปกติ) 

จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา
(กรณีปกติ) 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 47 43 90 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 24 24 48 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 30 12 42 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 27 11 38 
5 สพม.กาญจนบุรี 30 44 74 

รวมทั้งสิ้น 292   ราย 
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ดังนี้ 

1) ตรวจสอบคำร ้องขอย้าย ค ุณสมบัต ิ และเอกสารประกอบการพิจารณาของผ ู ้ขอย้าย               
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกราย    
ที่ประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ (ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา)            
โดยให้สถานศึกษาที่มีผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย 
เรียบร้อยแล้ว 

2) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอัตรากำลัง จำนวนตำแหน่งว่าง เหตุผลความจำเป็น มาตรฐาน 
วิชาเอกและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง เพ่ือใช้ในการพิจารณารับย้าย 

3) แต่งต ั ้งคณะกรรมการระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาเพื ่อพิจารณาให้ค ่าคะแนนผู ้ขอย ้าย               
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนด   

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                    
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการย้าย (รายละเอียดดังเอกสารเล่มลับ)  

   5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าวข้างต้น               
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายในภาพรวมของ

จังหวัด เพ่ือนำเสนอต่อ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการย้ายเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรให้พิจารณาการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ)           
ปี พ.ศ. 2564 (พิจารณารอบที่ 1) 
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ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (พิจารณารอบที่ 1) รวมทั้งสิ้น จำนวน 102 ราย 
ดังนี้ 

ที ่ สพท. จำนวน 
ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย หมายเหตุ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 27  
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 18  
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 24  
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 12  
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 21  

รวมทั้งสิ้น 102  ราย   
 

                    (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า  164-171  ) 
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และ
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 102 ราย  

2. อนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 กรณีหากมีตำแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ หรือตำแหน่งว่างที่ไม่มีผู ้ขอย้าย               

ไปดำรงตำแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการ               
นำตำแหน่งว่างไปใช้เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา                 

๒.๒ กรณีหากตำแหน่งว่างที ่จะบรรจุและแต่งตั ้ง ไม่มีผู ้ขึ ้นบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1                  
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

2.3 กรณีตำแหน่งว่างใดที ่จะใช้สำหรับรับย้าย หากตำแหน่งว่างนั ้นยังเป็นตำแหน่งครูผู ้ช่วย                      
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงตำแหน่งว่างให้เป็น ตำแหน่งครู 

2.4 กรณีตำแหน่งว่างใดที่จะใช้สำหรับบรรจุและแต่งตั้ง หากตำแหน่งว่างนั้นยังเป็นตำแหน่งครู                
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงตำแหน่งว่างให้เป็น ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

3. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู จำนวน 102 รายดังกล่าว 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.6   เรื่อง    การขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด)    

   
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้พิจารณาการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติงานตำแหน่งครู ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันไม่ถึง 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่
กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2551 (มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านพุปลู ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่งเดิมไว้ในโรงเรียนบ้านวังสิงห์ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ให้เลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ให้ยุบเลิก โรงเรียนบ้านพุปลู ไปรวมกับ โรงเรียนบ้านวังสิงห์    

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งว่า ข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา ราย นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ได้ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า ข้าราชการรายดังกล่าว
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้อ 3.1 กำหนดว่า “ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอย้าย จะต้องปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย”  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงมีความประสงค์ขอนับระยะเวลา        
การปฏิบัติงานในตำแหน่งครูของข้าราชการรายดังกล่าวเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัด
กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
จากโรงเรียนบ้านพุปลู ซึ่งถูกยุบเลิกสถานศึกษาไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
นับระยะเวลาในการยื่นคำร้อง รายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ดำรงตำแหน่งครู ที่โรงเรียนบ้านพุปลู ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2561 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานตำแหน่งครู รวมทั้งสิ้น 31 เดือน 7 วัน ทั้งนี้ เนื่องจาก 
โรงเรียนบ้านพุปลู ถูกยุบเลิกสถานศึกษาไปรวมกับโรงเรียนบ้านวังสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ข้าราชการ
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รายดังกล่าวจึงถูกเกลี่ยอัตรากำลังจากสถานศึกษาที ่ยุบเลิก ไปปฏิบัติงานที ่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ตั ้งแต่วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  

3.2 ต่อมา นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ได้ร ับการเกลี ่ยอัตรากำลั งจากสถานศึกษาที ่ย ุบเลิก              
ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ จึงต้องมานับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 24 
กันยายน 2563 นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 4 เดือน 4 วัน 
ทำให้การนับระยะเวลาการยื่นคำร้องขอย้ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการมิให้     
เสียสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอย้าย จึงได้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการรายดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไว้ก่อน (ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) ตามปฏิทินการดำเนินการย้ายที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด  

5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและ
รับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่งครู ที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย        
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู รวมทั้งสิ ้น 4 เดือน 4 วัน ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ          
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ (ข้อ 3.1) จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษา
ปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย 

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอย้ายและเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/    
ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (ข้อ 19.) กรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้ เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทำหนังสือหารือ 
ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.  
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามท่ีกำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.4/ ว 24 ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2559 (ข้อ 19.) กรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้ เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา                  
เป็นกรณีเฉพาะราย 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

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

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
 
 
 
 
 
 



28 
 

6.7   เรื่อง     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
                  ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3   

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย 

 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  (มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) กำหนดไว้ดังนี้ 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ฉบับลงวันที ่ 9 มกราคม 2561 เรื ่อง 
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี ้ว ัดในการเปลี ่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร                      
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 

2564 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

 

กลุ่ม 
 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2 นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 22 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
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2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)      
ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

 

ที ่
ตำแหน่งที่ประกาศรับย้าย 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ เลขที่ตำแหน่ง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัตกิาร/ 
ชำนาญการ 

อ 19 1. นางพรทิพย์  ชมภูธวัช 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 19 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
คะแนนประเมิน 80.80 คะแนน 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัตกิาร/ 
ชำนาญการ 

อ 22 1. นางภีรดา  หมอดี 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 30 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
คะแนนประเมิน 92 คะแนน 
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณารับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทั้ง 2 รายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้พิจารณารับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื ่องดังกล่าวข้างต้น                
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก              
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จำนวน 2 รายดังกล่าวตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
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ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

  
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง/สังกัด 
1 นางพรทิพย์  ชมภูธวัช 

 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 19 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 19 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 นางภีรดา  หมอด ี
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 30 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 22 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย ตามที่ อกศจ.กาญจนบุรี 
เสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. อนุมัติให้ผู้อำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 รายดังกล่าว 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.8 เรื่อง    ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและ 
                บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย 

และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม 
 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

2 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 30 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นักวิชาการเงินและบญัช ี ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 8 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4 นิติกร ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 25 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  (มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค. (2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ฉบับลงวันที ่ 9 มกราคม 2561 เรื ่อง 
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าร าชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปใช้ ในการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม/สังกัด หมายเหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล 
  

 ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ว่างจากการย้ายไปดำรง
ตำแหน่งนกัทรัพยากรบคุคล 
ตำแหน่งเลขที่ อ 19   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 นักวิเคราะหน์โยบายและ
แผน 

 ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 30 นโยบายและแผน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ว่างจากการย้ายไปดำรง
ตำแหน่งนกัทรัพยากรบคุคล 
ตำแหน่งเลขที่ อ 19   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นักวิชาการเงินและบญัช ี ชำนาญการ 
/ชำนาญการพิเศษ 

อ 8 บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ว่างจากการย้ายไปดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการพสัดุ
ตำแหน่งเลขที่    
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

4 นิติกร ชำนาญการ 
/ชำนาญการพิเศษ 

อ 25 บริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ว่างจากการย้ายไปดำรง
ตำแหน่งนติิกร  
ตำแหน่งเลขที่ อ 25  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบกลั ่นกรองและรับรองข้อมูลเรื ่องดังกล่าวข้างต้น                    
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้ว 
ปรากฎว่า เป็นตำแหน่งว่างที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณา ให้นำตำแหน่งว่าง         
ไปใช้ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้ตำแหน่งว่างเพ่ือประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย 
และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม 
 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 30 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นักวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 8 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4 นิติกร ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 25 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้  

1. อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตราดังกล่าว 

2. อนุมัตใิห้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธาน กศจ.กาญจนบุรี ดังนี้ 
2.1 ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร           
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

2.2 ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความรู้ 
ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ภายหลังจากที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4     
ได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว 

3. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
รายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการ
คัดเลือกต่อไป 

4. อนุมัติเป็นหลักการหากไม่มีผู้มาสมัครตำแหน่งว่างดังกล่าว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
นำตำแหน่งว่างไปใช้ในการขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้จากบัญชีอื ่น มาขึ้นเป็นบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก  ในบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9  เรื่อง     การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ    

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้พิจารณาการโอนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โอนไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 5 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม             

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  (มาตรา 53 และมาตรา 57 ) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือสอบถามการโอนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด จะขัดข้องในการโอน
หรือไม่ หากไม่ขัดข้องสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะพิจารณาให้โอนได้ตั้งแต่เมื่อใด   

2. บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่มีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งทางสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการโอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ที ่
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
รายละเอียดประกอบการพิจารณารับโอน 

1 นางวีนา  ผ่องศิริ 
รร.วัดกาญจนบุรเีก่า  
“อุดมราษฎร์วิทยา” 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.3 รับเงินเดือน 32,910 บาท 
2. คุณวุฒิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) และ ค.บ. (การบริหารการศึกษา) 
3. มีความประพฤตเิรียบร้อย 
4. ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาในคดีอาญา 
5. ไมเ่ป็นผู้อยูร่ะหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 
6. เป็นสมาชิก กบข. หมายเลขสมาชิก 3 7101 00378 93 3 
7. ไมม่ีภาระหนีส้ินผูกพันกับทางราชการ 
8. ไม่อยูร่ะหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน 
9. ให้โอนได้ตั้งแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  
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ที ่
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
รายละเอียดประกอบการพิจารณารับโอน 

2 นางมาลัย  ประภากมล 
รร.บ้านไร่ป้า 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือน 19,350 บาท 
2. คุณวุฒิ ค.บ. (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขท่ี 3 7106 00051 18 6 
7. ไม่มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ 
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน 
9. ให้โอนได้ตั้งแต่ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  

3 นางธนัชพร  แก้วพระ 
รร.บ้านวังด้ง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 รับเงินเดือน 31,830 บาท 
2. คุณวุฒิ ค.บ. (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) และ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย 
4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 3710100817066 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน  
9. ให้โอนได้ตั้งแต่ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564  

4 นางฐาณิชนันท์  ใจจริง 
รร.ท่ามะกาวิทยาคม 
สังกัด สพม.กาญจนบุรี 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.3 รับเงินเดือน 34,360 บาท 
2. คุณวุฒิ ค.บ. (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) และ ค.บ. (การประถมศึกษา) 
3. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ไม่เคย ถูกลงโทษทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 3341000265261 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน  
9. ให้โอนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  

5 นางสิริลักษณ์  ภัทรเวียงกาญจน์ 
รร.ท่ามะกาวิทยาคม 
สังกัด สพม.กาญจนบุรี 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 รับเงินเดือน 29,300 บาท 
2. คุณวุฒิ บธ.บ. (วิชาเอกการบัญชี) 
3. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ไม่เคย ถูกลงโทษทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 3710500783622 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ชดใช้ทุน  
9. ให้โอนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
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3. ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3, เขต 4 และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ ของทางราชการ ถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการโอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ          
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องและยินดีให้โอน  ดังนั้น              
จึงเห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย โอนไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอ  

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
โอนไปดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด           
เสนอข้างต้น  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย โอนไปดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2563 

 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2563 
จำนวน 1 อัตรา 
 

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

(มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133)  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 13มกราคม 2564 เรื่อง อนุมัติกำหนด

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิกราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย  จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกกรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 1 อัตรา โดยอนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   เพ่ือ
รองรับการคัดเลือกกรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ดังนี้    

ลำ 
ดับ 
ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2560 ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.อนุมัติให้กำหนดใหม ่
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ/อำเภอ ตำแหน่ง 

เลขท่ี 
อันดับ เงิน 

เดือน 
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ/อำเภอ ตำแหน่ง 

เลขท่ี  
อันดับ เงิน 

เดือน 
 

สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 สพม.กาญจนบุรี 
1 ครู/รร.สามัคคีวทิยาคม/ 

อ.นามน 
6507 คศ.3 43,080 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อุดมสทิธิศกึษา/

อ.สังขละบุรี/จ.กาญจนบุรี 
6507 คศ.3 43,080 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้อนุมัติตำแหน่ง

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 ที่ คปร.จัดสรรคืนให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้อัตราเงินเดือนที่กำหนด เพื่อไปใช้ในการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง      
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย ราย นายมีชัย ไทรสังขธิติสิน          
จำนวน 1 อัตรา 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2563 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 1 อัตรา 

2. อนุมัติให้ดำเนินการการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง และ
อัตราเงินเดือน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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6.11  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
                 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
                 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนิน         
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม   
ราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 50) 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี ข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยดำเนินการ
ตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์  

3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/2496 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 589  ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

5. หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ ศธ 04238/637  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2564 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะ
กรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการคัดเลือก กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยดำเนินการตาม
วิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ จำนวน 1 ราย ในการนี้ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
อัตรากำลังครูที ่เป็นปัจจุบันของโรงเรียนที ่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง                  
โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังขาดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในโรงเรียนที่
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เลือกลำดับที่ 1 ก่อน หากไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้ ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งใน
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โรงเรียนที่เลือกลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ตามลำดับ เพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 

 

รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ที่เข้ารับการคัดเลือก 

 
ลำดับ

ที ่

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
 

มหาวิทยาลัย 
 

ภูมิลำเนา 

1 นายมีชัย  ไทรสังขธิติสิน ค.บ./ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

หมู่ 5 บ้านเวียคะดี้ 
ตำบลหนองลู  
อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ที่นักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ฯ มีความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อำเภอ 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

/อำเภอสังขละบุรี 
ครูผู้ช่วย 6507 

(0014125) 
คศ.3 43,080 

ศิลปศึกษา 
 

2. กำหนดวันและเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่15 มีนาคม 2564 
2. รับสมัคร วันพุธที่ 17 – วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 
 5. ประกาศผลการคัดเลือก 

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 
 

3. อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
      3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 

4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่าง ที่ประกาศไว้โดย
ไม่มีการข้ึนบัญชี 
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5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 

6.การดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

อำเภอสังขละบุรี 
สังกัด สพม.8 

ครูผู้ช่วย 6507 
(0014125) 

คศ.3 43,080 
ศิลปศึกษา 

 
2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามปฏิทินการคัดเลือก ดำเนินการ

คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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6.12 เรื่อง    การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

                 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4   
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 133)  
2. หนังสือสำนักงาน  ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 7461  ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ปี พ.ศ.๒๕๖4  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.๒๕๖4 
ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เสนอรวม  จำนวน 16 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 44  อัตรา 
โดยให้ดำเนินการตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/ว 7461 ลว.14 ธันวาคม  2563 ) ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1         จำนวน     9  อัตรา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2         จำนวน   13  อัตรา 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3         จำนวน     7  อัตรา 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4         จำนวน     5  อัตรา 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี                   จำนวน   10  อัตรา 

2. เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ชะลอการดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/ว 7877 ลว.30 ธันวาคม  2563) 

3. บัดนี้ สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือก 
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 ตามปฏิทินที่สำนักงาน
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คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/ 
2684 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2564) 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีอัตราว่างสายงานการสอนที่ใช้ในการคัดเลือกและ
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 16 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก  
44  อัตรา  ดังนี้ 
 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง     
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 723 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ดำเนินการตามปฏิทิน ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม  2564 
2) รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564 

(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก ภายในวันศุกรท์ี่ 9 เมษายน  2564 
4) ประเมินประวัติและผลงาน  ระหว่างวันศุกรท์ี่ 16 - วันศุกรท์ี่ 23 เมษายน  2564 
5) สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 
    ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏบิัติของวิชาชพีครู 
    ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหนง่ 

 
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564 

 

6) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค 
    ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกรท์ี่ 30 เมษายน  2564 
 

ที ่ กลุ่มวชิา/สาขาวิชาเอก 
จำนวนตำแหน่งว่าง (ว. 16) 

รวม 
สพป.กจ.1 สพป.กจ.2 สพป.กจ.3 สพป.กจ.4 สพม.กจ. 

1. การศึกษาปฐมวัย 2 5 1 - - 8 
2. เกษตรกรรม     1 1 
3. คณิตศาสตร ์ - 1 - - 1 2 
4. คอมพิวเตอร ์ - 1 1 - - 2 
5. เคม ี - - - - 2 2 
6. ดนตรีศึกษา 1 - - - - 1 
7. นาฎศิลป ์ - 1 1 - - 2 
8. แนะแนว - - - - 1 1 
9. ประถมศึกษา - - 1 - - 1 

10. พลศึกษา - - 1 - - 1 
11. ภาษาไทย 1 3 1 4 - 9 
12. ภาษาอังกฤษ - 1 - - - 1 
13 วิทยาศาสตร ์ 2 - - - - 2 
14 ศิลปะ - - - - 1 1 
15
19
1. 

สังคมศึกษา 3 1 1 1 3 9 
16 อุตสาหกรรมศลิป์(ช่างไฟฟ้า) - - - - 1 1 

รวม 9 13 7 5 10 44 
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6. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าวข้างต้นก่อน
นำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สำรวจตำแหน่งว่างสายงานการสอน เพื่อใช้ในการบรรจุและ

แต่งตั้งจากผู ้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่สุด               
ที่ ศธ 04009/ว 7461 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และรายละเอียดตามที่กำหนดและเป็นไปตามความต้องการของ
สถานศึกษาในสังกัด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด จึ งเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 723 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติกลุ่มวิชาที่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน 16 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 44 อัตรา 

2. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามปฏ ิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

3. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดหาสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็น
ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ รับ - ส่งข้อสอบ และประมวลผลการสอบตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจนหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

4. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และ 
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.13  เรื่อง    การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ              
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ สังกัด 

1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 46 สพป.กาญจนบรุีเขต 3 

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 สพป.กาญจนบรุีเขต 4  
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 
50 และ 53)  

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

3.  มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6.3 เรื่อง ขออนุมัติสัดส่วนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1190   ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2564 เรื ่อง กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป            
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1081   ลงวันที่ 2 
มีนาคม 2564  เรื ่อง  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั ่วไป                   
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงาน ก.ค.ศ. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

ตำแหน่งประเภททั ่วไปเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หลักเกณฑ์ใหม่                
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564  แทนหลักเกณฑ์เดิม ตามหนังสือสำนักงาน    
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559   

2. ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อนุมัติสัดส่วน
ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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สพป. 
ตำแหน่ง / อัตรา 

การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (1 อัตรา) - 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นักวิชาการศึกษา               (1 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (1 อัตรา) 

รวม 2  อัตรา 1  อัตรา 
 

3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก และแนวปฏิบัติให้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนด (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/ว 1190 ลว.5 มี.ค. 2564) ดังนี้      

 
 
 

1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพธุที่ 24 มีนาคม  2564 
2) รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันพุธที่ 7 เมษายน  2564 

(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก ภายในวันศุกรท์ี่ 16 เมษายน  2564 
4) ประเมินประวัติและผลงาน  ระหว่างวันอังคารที่ 20 - วนัศกุร์ที่ 23 เมษายน  2564 
5) สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 
    ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 
    ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหนง่ 

 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

 
6) ประกาศรายชื่อผุ้ผา่นการคัดเลือกภาค ก และภาค ข  ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
7) ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันเสาร์ที่  15 พฤษภาคม   2564 
8) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพธุที่ 19 พฤษภาคม 2564  

 
 

4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าวข้างต้น            
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  ให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินการ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  จึงเห็นสมควรเให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        
ใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 2 อัตรา  
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นำตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
ทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  จำนวน 2 อัตรา โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
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ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดต่อไป 
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้นำตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ดำเนินการ 

คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 จำนวน 2 อัตรา 

 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ สังกัด 
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 46 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

2. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                   
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

3. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดหาสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็น
ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ รับ - ส่งข้อสอบ และประมวลผลการสอบตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจนหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และ 
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.14   เรื่อง  ขอใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
จำนวน 23 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร จำนวน (อัตรา) 

1 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 
2 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย 9 
3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 
4 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี 3 
5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 
6 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า 1 
7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาพม่า 1 
8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา 1 
9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา 4 

10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 
11 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล 1 
12 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา 1 
13 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 1 
14 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 
15 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา 5 
16 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา     12 
17 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว     1 
18 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาตร ์ 2 
19 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคม 3 
20 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการเงิน 1 
21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบัญชี 1 
22 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ ์ 1 
23 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 1 

รวม 59  
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(มาตรา 45 มาตรา 53 และมาตรา 56) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3220  ลงวันที่ 17 

มิถุนายน 2563 เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2563 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ผูกพันการใช้
ตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น 59 อัตรา ดังนี้ 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  15  ตำแหน่ง 
  (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  6    ตำแหน่ง 
  (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน  10  ตำแหน่ง 
  (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  11   ตำแหน่ง 
  (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน  17  ตำแหน่ง 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 13 หน้า 172-175) 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.6/          
ว 973 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2564 ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที ่27 เมษายน 2564 

2) รับสมัคร วันพุธที่ 5 – วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  2564 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

4) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
   ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 

วันอาทิตยท์ี่ 13 มิถุนายน 2564 

5) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพ่ือมีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน ภาค ค 

ภายในวันพุธที่ 23  มิถุนายน  2564 

 
6) ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและ  
    การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
    ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และ   
               การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 
ตามวัน และเวลาที่ กศจ. กำหนด 

(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564) 

7) ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติการ
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 23 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 23 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

2. อนุมัติประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  

3. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
3.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค 
3.4 ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

 3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

3. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดหาสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็น
ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ รับ - ส่งข้อสอบ และประมวลผลการสอบตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจนหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4. อนุมัติเป็นหลักการในกรณีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้นำตำแหน่งว่างกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รายงานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2564 ต่อไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.15 เรื่อง    ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ในระยะเวลา 1 ปี 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ตามท่ี
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ เพ่ือทำหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 14 ราย ดังนี้ 

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

 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 71 และมาตรา 133) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

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

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน 
พ.ศ. 2551  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที ่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2561  ได้อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่ของผู ้อำนวยการสถานศึกษาโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันระหว่างผู ้รับข้อตกลงและ                        
ผู ้ให้ข้อตกลง รวมทั้งให้มีพยานการลงนามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ดังกล่าว และอนุมัติให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการแทนในส่วนที ่เกี ่ยวข้องที ่เป็นหน้าที ่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีโดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดต่อไป 

2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะต้องเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 14 ราย  
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3.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี   ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 
1 ปีซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประเมิน ชุดละ 3 คน ดังนี้ 
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการบำนาญด้านการบริหารการศึกษา)  
  3. ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ  
  4. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ซึ ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู ้อำนวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั ้งนี ้ ให้เจ้าหน้าที ่กลุ ่มพัฒนาครู             
และบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด  

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 คณะ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 1  คณะ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 คณะ 

 

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 
๒ นายสุรพล พละศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๓ นางพนอรัตน์ ชุณหวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตลุง กรรมการ 
๔ นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
๒ นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๓ นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด กรรมการ 
๔ นางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประธานกรรมการ 
๒ นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารสถานศึกษา กรรมการ 
๓ นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก กรรมการ 
๔ นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  1  คณะ 

 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ 
๒ นายเจียมศักดิ์  เลาหสถิตย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓ นายสัจจะ  ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย  กรรมการ  
๔ นางสุณีย์  ฤทธิ์ภักดี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขานุการ 
๕ นางสาวศศิรินทร์  วิโชติศุภวฒัน์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖ นายจุมพล  ฉัตรไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔     ผู้ช่วยเลขานุการ 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                    
ในระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิ น
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามรายชื่อที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  เสนอ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผ ู ้อำนวยการสถานศึกษา ส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี                            
ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 
1 ปี เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  จำนวน 14 ราย 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผล
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - 4  จำนวน 14 ราย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 คณะ 

 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 
๒ นายสุรพล พละศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๓ นางพนอรัตน์ ชุณหวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตลุง กรรมการ 
๔ นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขานุการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 1  คณะ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 คณะ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  1  คณะ 

 
  3. อนุมัติกรณีคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรีเสนอรายชื ่อไปยังผู ้อำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั ้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 
                      

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
๒ นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๓ นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด กรรมการ 
๔ นางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประธานกรรมการ 
๒ นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารสถานศึกษา กรรมการ 
๓ นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก กรรมการ 
๔ นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ 
๒ นายเจียมศักดิ์  เลาหสถิตย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓ นายสัจจะ  ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย  กรรมการ  
๔ นางสุณีย์  ฤทธิ์ภักดี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขานุการ 
๕ นางสาวศศิรินทร์  วิโชติศุภวฒัน์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖ นายจุมพล  ฉัตรไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔     ผู้ช่วยเลขานุการ 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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6.16 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ  
               เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ขออนุมัติให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     

ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
 

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

44 มาตรา 53 และมาตรา 133 ) 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

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

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

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

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

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสงูขึ้น 
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ด้วย นางสาวทองสุธิ เกียรติก้องกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหินตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหินตั้ง 
คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา สังคมศึกษา 

3. ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
คือคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และได้รับหนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563  

4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการ (ช่วงปิดภาคเรียน) ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้นแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2560  

5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นคำขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ยื่นคำขอหลัง 60 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา 
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6. สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  

    “ข้อ 1.3 คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้  
   1.3.1 เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโท
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือ 
   1.3.2 เป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคย
ทำการสอน หรือ 
   1.3.3 เป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่
ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 
   การดำเนินการตามข้อ 1.3 ให้ใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตให้ศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการ
ไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป” 
  ซึ่งได้พิจารณาคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การจัดการเรียนรู้และประเมินผล
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แล้วเข้าเกณฑ์ ข้อ 1.3.3 เป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด จึงได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาคุณวุฒิดังกล่าวว่ากำหนดเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดหรือไม ่

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/461 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า คุณวุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
และประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ของ นางสาวทองสุธิ  เกียรติก้องกุล เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพ่ือ
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
14 หน้า 176) 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณี ที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็น
ตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

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

2. ข้าราชการดังกล่าวสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
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3. คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริม   
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด  

4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึน
หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ซึ่งเกิน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา (สำเร็จ
การศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2563) ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่ยื่นคำขอ คือวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที ่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักง านศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติให้ข้าราชการครู ราย นางสาวทองสุธิ เกียรติก้องกุล 
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำขอ 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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          6.17   เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 29 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จำนวน  25  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จำนวน    3  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี               จำนวน   1  ราย 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา56) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว๑๙  ลงวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แบบประเมินการ

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัดกาญจนบุร ี ได้ม ีคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                  
ที่ 734/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่771/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และที่ 736/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
(นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2) มีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 25 ราย 
ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ธมวรรณ  คิดค้า 3843 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"  
2 น.ส.แพรพลอย  บุญมา 2523 วัดหนองพลับ  
3 น.ส.น้ำทิพย์  พัฒนศรี 3915 วัดเขารักษ์  
4 นายธนวัฒน์  อักษรศรี 1897 วัดคร้อพนัน  
5 น.ส.สุภนิช  คุ้มกัน 2706 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร  
6 นายจิตติ  หงษ์เวียงจันทร์ 2616 บ้านอุโลกสี่หมื่น  
7 นายกิตติพัทธ์  ทำของดี 3940 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
8 นายภัทรพล  ชูลาภ 2296 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
9 น.ส.เมธินี  รอดประสิทธิ์ 3421 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

10 น.ส.อัญชิตา  สายอินทร์ 2369 บ้านหนองลาน  
11 นายกษิดิ์เดช  สวัสดิ์ฐิติเลิศ 3739 บ้านตลุงใต้  
12 น.ส.ปิยาพินี  ไชยศรี 3694 วัดห้วยสะพาน  
13 น.ส.สุพัตรา  จิณแพทย์ 3570 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
14 น.ส.อภิญญา  ไชยเบ้า 1892 บ้านท่ามะกา  
15 น.ส.กนกวรรณ  จันทร์แย้ม 3891 บ้านหนองโพธิ์  
16 นายเทวินทร์  มลิทอง 3607 วัดสาลวนาราม  
17 น.ส.เบญจา  คล้ายทอง 4198 บ้านทัพพระยา  
18 น.ส.กรุณาภรณ์  บัวใหญ่ 486 วัดหนองปลิง  
19 น.ส.พรหมพร  พรมวรรณ์ 4075 วัดหนองปลิง  
20 น.ส.เพ็ญพิชชา  กล่อมเกล็ด 1901 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
21 น.ส.มะลิษา  สุดเพียร 2612 วัดเขาสามสิบหาบ  
22 น.ส.สิริยา  จำปาแก้ว 3358 บ้านหนองลาน  
23 น.ส.กัณฐ์มณี  เชื้อเมืองพาน 2244 วัดเขาใหญ่  
24 น.ส.ชลกาญจน์  ภู่อำไพ 3606 วัดห้วยสะพาน  
25 น.ส.กมลชนก  อุ่นแก้ว 4048 บ้านหนองนางเลิ้ง  

 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้ม ีคำสั ่งสำนักงานศึกษาธ ิการจังหว ัดกาญจนบุรี                   
ที่ 49/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื ่อง บรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู ้ช่วย  และที่ 
798/2563 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุ และแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแน่งครูผู้ช่วย สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 
จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.สุดจิตรา จันทร์ธิมา 2269 บ้านหินดาด  
2 น.ส.กมลทิพย์ โชคสมงาม 1010 บ้านหินดาด  
3 นายวีรภัทร โชติยะปุตตะ 4920 บ้านยางขาว  

 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้ม ีคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                   
ที่ 49/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีผู้ได้รับ     
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี จำนวน 1 ราย ประกอบด้วย 

 

 

4. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตาม ว 19  
กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครูผู ้ช่วย เป็นเวลาสองปีใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ภูรียา หนูรอด 78689 พนมทวนชนูปถัมภ์  
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5. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

     5.1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 25 ราย 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
1 น.ส.ธมวรรณ  คิดค้า 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านรางกระต่าย"พิริยะ
ประชาวิทยาคาร" 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

น.ส.จิราพร  ตันพิริยะกุล 
ครู ร.ร.บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นายงาม  กวางคีรี 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 

2 น.ส.แพรพลอย  บุญมา 
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดหนองพลับ 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดหนองพลับ 
 

น.ส.พรรณพัชร  ธรรมเนียมด ี
ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 

 

นางทองอยู่  อรภักด ี
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
3 น.ส.น้ำทิพย์  พัฒนศร ี

ครูผู้ช่วย  ร.ร.วัดเขารักษ ์
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดเขารักษ์ 
 

น.ส.ธันวดี  ศรีกุลจันทร ์
ครู ร.ร.วัดเขารักษ์ 

 

นางทัศนีย์  สืบเรือง 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
4 นายธนวัฒน์  อักษรศร ี

ครูผู้ช่วย  ร.ร.วัดคร้อพนัน 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดคร้อพนัน 
 

นางภคอร  โยธาคุณาธร 
ครู ร.ร.วัดคร้อพนัน 

 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
5 น.ส.สุภนิช  คุ้มกัน 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
 

นางสารินี  ฉันทปราโมทย ์
ครู ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 

 

นายโสภณ  เหมระ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
6 นายจิตติ  หงสเ์วียงจันทร ์

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านอุโลกสีห่มื่น 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านอุโลกสี่หมื่น 
 

นายบุญนำ  จำแพงจันทร์ 
ครู ร.ร.บ้านอุโลกสี่หมื่น 

 

นายสมปอง  ใจมั่น 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
7 นายกิตติพัทธ์  ทำของดี 

ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

น.ส.ศรุดา  วีระสมัย 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก

ประชาชนูทิศ 

นายไพรัตน์  ฉินสวัสดิ์พันธุ ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

8 นายภัทรพล  ชูลาภ 
ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก

ประชาชนูทิศ 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

นางวนิดา  ทองสุขใส 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก

ประชาชนูทิศ 

นายไพรัตน์  ฉินสวัสดิ์พันธุ ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

9 น.ส.เมธินี  รอดประสิทธิ ์
ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก

ประชาชนูทิศ 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

น.ส.ศรุดา  วีระสมัย 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก

ประชาชนูทิศ 

นายไพรัตน์  ฉินสวัสดิ์พันธุ ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

10 น.ส.อัญชิตา  สายอินทร ์
ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองลาน 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองลาน 
 

น.ส.สิติชา  อ่อนแช่ม 
ครู ร.ร.บ้านหนองลาน 

 

นายจิรายุ  จำปาไทย 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
11 นายกษิดิ์เดช  สวัสดิ์ฐิติเลิศ 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านตลุงใต้ 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านตลุงใต้ 
 

นายชัยณรงค์  มณีนุ่ม 
ครู ร.ร.บ้านตลุงใต้ 

 

นายไชยเชษฐ์  สดไร้ญาต ิ
ประธานกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน 
12 น.ส.ปิยาพี  ไชยศรี 

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดห้วยสะพาน 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดห้วยสะพาน 
 

น.ส.บุบผา  พัฒนมาศ 
ครู ร.ร.วัดห้วยสะพาน 

 

นายอนุชา  มั่นใจ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
13 น.ส.สุพัตรา  จิณแพทย ์

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดหนองพันท้าว 
(พรประชาวิทยาคาร) 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดหนองพันท้าว 
(พรประชาวิทยาคาร) 

 

นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ 
ครู ร.ร.วัดหนองพันท้าว(พร

ประชาวิทยาคาร) 
 

นายไพโรจน ์ นันทพรหมมา 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 

14 น.ส.อภิญญา  ไชยเบ้า 
ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านท่ามะกา 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา 
 

น.ส.กัญญาพัฒน์  มามาตร 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 

 

นายเสกสรร  ประสมทรัพย ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ รายชื่อผู้รับการประเมิน ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กรรมการขา้ราชการครู                      
ในสถานศึกษา 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

15 น.ส.กนกวรรณ  จันทร์แย้ม 
ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์
 

นางนลินสิรี  รวมสุข 
ครู ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์

 

นายมงคล  วิเศษสิงห ์
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
16 นายเทวินทร์  มลิทอง 

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดสาลวนาราม 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดสาลวนาราม 
 

น.ส.ธันยลิน  พีรวิชัยนนท ์
ครู ร.ร.วัดสาลวนาราม 

 

นายวันชยั  เปรมปรีดิ์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
17 น.ส.เบญจา  คล้ายทอง 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านทัพพระยา 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านทัพระยา 
 

น.ส.คำนวน  ใจชื้น 
ครู ร.ร.บ้านทัพระยา 

 

นายชัยรัตน์  บุตรพุ่ม 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
18 น.ส.กรุณาภรณ์  บัวใหญ ่

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดหนองปลิง 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดหนองปลิง 
 

ว่าที่ ร.ท.สุเทพ  รังสวัสดิ์จติร ์
ครู ร.ร.วัดหนองปลิง 

 

นายเผอิญ  แก่นจันทร์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
19 น.ส.พรหมพร  พรมวรรณ ์

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดหนองปลิง 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดหนองปลิง 
 

ว่าที่ ร.ท.สุเทพ  รังสวัสดิ์จติร ์
ครู ร.ร.วัดหนองปลิง 

 

นายเผอิญ  แก่นจันทร์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
20 น.ส.เพ็ญพิชชา  กลอ่มเกล็ด 

ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

น.ส.ศรุดา  วีระสมัย 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก

ประชาชนูทิศ 

นายไพรัตน์  ฉินสวัสดิ์พันธุ ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

21 น.ส.มะลิษา  สุดเพียร 
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเขาสามสิบหาบ 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดเขาสามสิบหาบ 
 

นางอารี  คุ้มญาต ิ
ครู ร.ร.วัดเขาสามสิบหาบ 

 

นายอดิศักดิ์  ฟกัโต 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
22 น.ส.สิริยา  จำปาแก้ว 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองลาน 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองลาน 
 

น.ส.สิติชา  อ่อนแช่ม 
ครู ร.ร.บ้านหนองลาน 

 

นายจิรายุ  จำปาไทย 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
23 น.ส.กัณฐ์มณี  เช้ือเมืองพาน 

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเขาใหญ ่
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดเขาใหญ่ 
 

นายสมทรัพย ์ แก่นน้อย 
ครู ร.ร.วัดเขาใหญ่ 

 

นายประภาส  ทองมีสิทธิ์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
24 น.ส.ชลกาญจน์  ภู่อำไพ 

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดห้วยสะพาน 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.วัดห้วยสะพาน 
 

นางอิฐยา  พุฒิเอก 
ครู ร.ร.วัดห้วยสะพาน 

 

นายอนุชา  มั่นใจ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
25 น.ส.กมลชนก  อุ่นแก้ว 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองนางเล้ิง 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองนางเล้ิง 
 

นางรัตติดา  วังกุ่ม 
ครู ร.ร.บ้านหนองนางเล้ิง 

 

นายสืบ  สืบกลั่น 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 

5.2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
1 น.ส.สุดจิตรา จันทร์ธิมา 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหินดาด 
บรรจุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด 
 

นางขวัญเรือน ประทีป 
ครู ร.ร.บ้านหินดาด 

 

นายจิตติ ปานจรูญรัตน ์
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
2 น.ส.กมลทิพย์ โชคสมงาม 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหินดาด 
บรรจุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด 
 

นางพินาภรณ์ สมบัติด ี
ครู ร.ร.บ้านหินดาด 

 

นายชัยญา อ่วมสุวรรณ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
3 นายวีรภัทร โชตยิะปุตตะ 

ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านยางขาว 
บรรจุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว 
 

นางทัศนีย์ สว่างประเสริฐ 
ครู ร.ร.บ้านยางขาว 

 
 

นายบุญช ูชูพิทักษ์เผ่าพงษ์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
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5.3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 1 ราย 
 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
1 น.ส.ภูรียา หนูรอด 

ครูผู้ช่วย ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
บรรจุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์ น.ส.จิราภรณ์ ฉิมอ่อง 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์

 

นายสมโภชน์ ดอกยอ 
ข้าราชการบำนาญ 

 
 

6. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 2,3 และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว การเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีองค์ประกอบครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เห็นควรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
 อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 28 ราย 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.18 เรื่อง   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วย         
ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  จำนวน 32 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1     จำนวน 1 ราย   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2      จำนวน 14 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4     จำนวน  4 ราย   
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี                 จำนวน 13 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 การแต่งตั้งครูผู้ชว่ย    

ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื ่อง ปรับปรุงการ

กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอั นดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 32 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู ้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำ การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวมทั้ง
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครบสองปีแล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดทุกหกเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1-2 ต้องมีคะแนนในแต่ละ
ด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน , ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน) และ
ครั้งที่ 3-4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน , ด้านการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน) ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จำนวน 1 ราย 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 14 ราย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 13 ราย 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที ่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.วรางคณา กาญจำนงค์ 1127 วัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที ่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายกำชัย  ยุกติชาติ 2066 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

2 น.ส.ดลยา  ยุทธนาพิพัฒน์ 2081 วัดดอนชะเอม  
3 น.ส.นิสาชล  ฟักแก้ว 2731 

 
วัดกระตา่ยเต้น  

4 นายสิทธิพร  อินทะจักร์ 3748 วัดดอนเจดยี ์  
5 น.ส.ณัฐพร  ยิ้มประเสริฐ 2516 วัดหนองพลับ  
6 น.ส.สุทธิกานต์  ฉิมเชื้อ 2723 บ้านดอนรัก  
7 น.ส.มณีรัตน์  คนผิวเกลี้ยง 3169 บ้านวังไผ ่  
8 นางอารีย์  มาศเฮง 1978 บ้านทุ่งประทุน  
9 น.ส.ดาริกา  คำมี 3799 บ้านสระลุมพุก  

10 นายจักรพันธ์  แก้วประสงค์ 3240 บ้านเขากรวด  
11 น.ส.สุชาวดี  เขม้นดี 2404 วัดเขาสะพายแร้ง  
12 น.ส.อรพรรณ  ผาปาน 2196 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)  

13 นายสาธิต  เม่นไพร 3917 วัดสนามแย ้  
14 น.ส.กฤษณา  เสริมสุข 

 
4092 บ้านห้วยยาง  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที ่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.นารีรัตน์  ทับทิม 4330 บ้านหนองแกใน  
2 น.ส.กนกวรรณ  ศิลปพงษ์ 5119 บ้านหนองกะหนาก  
3 น.ส.กานดา  อิ่มทองนุช 3437 เสรี-สมใจ  
4 นายศรันย์  ดวจขุนทด 2795 เสรี-สมใจ  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที ่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ปวีณา ราวะรินทร์ 2764 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
2 น.ส.อุษา บุญศิริ 32938 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
3 นายวินสัน ชาน 2838 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
4 นายสิริชัย โพธ์ิศรีทอง 2884 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
5 น.ส.กังสดาล ช่ืนในธรรม 32877 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
6 น.ส.ชุลีพร ฟอมไธสง 32903 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
7 น.ส.นภัทร สุวรรณโชต ิ 32823 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
8 น.ส.ภานุชนารถ ผันเผาะ 32928 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
9 น.ส.สุภาภร บุญขวาง 32925 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  

10 นายกรวิน พระสว่าง 5390 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง  
11 น.ส.จันจิรา ชนะเลิศ 104394 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง  
12 น.ส.อารีรัตน์ บัวบาน 103863 หนองรีประชานิมติ  
13 นายพิสุทธ์ิ อรุณทอง 098(ส) ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
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ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  32 ราย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า  177-180) 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย จำนวน 32 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั ้ง 4 ครั้ง                
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ครบกำหนดการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน 32 ราย  

 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
 อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่แต่งตั้ง รับเงินเดือน คศ.1 จำนวน 32 ราย 
 
มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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6.19  เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                 ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 17 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  4 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  5 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  2 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  3 ราย 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน  3 ราย  

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที ่ 5  กรกฎาคม 2559                      

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553                    

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.หน ังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 02 16.3/ว 21ลงว ันท ี ่  9  ธ ันวาคม 2559                           

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
6.หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที ่ 30  ธ ันวาคม 2559                         

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

5.  คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 สั ่ง ณ ว ันที ่  3 เมษายน 2560                         
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน  17 ราย  และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที ่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน  17 ราย 
ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 4 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. ว่าท่ีร้อยตรีวรินทร      
               สุนทรธรรม                                     
คร ูร.ร.บ้านห้วยตลุง 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

คณิตศาสตร์/ 
21 ม.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยตลุง   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางอุบล  อำนวย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกาญจนา  ดอกแก้ว 
ครู ร.ร.วัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นายมนตรี    
                  วรรณายก 
คร ูร.ร.วัดวังขนายทายิการาม 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 

คอมพิวเตอร/์                  
15 ก.พ. 2564 

1.ผอ.ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายธันยวีร์  นุ่มน่ิม 
รอง.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลฯ             

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประกิจ  วีระศิลป์ 
ครู ร.ร.บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.นิตยา    
                  คำโทน 
คร ูร.ร.บ้านหนองเป็ด 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ปฐมวัย/                  
11 ก.พ. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองเป็ด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางเสาวนีย์  เล่นวารี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุดา  เข็มทอง 
ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.ขนิษฐา    
                  ครุฑเหิร 
คร ูร.ร.บ้านมะกอกหมู ่             
(ปุญสิริวิทยา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

สุขศึกษา พล
ศึกษา/                  

23 ก.พ. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางศรีรัตน์  ศักดิ์ศิริโสภา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอำนวย  กลิ่นหอม 
ครู ร.ร.บ้านสระเศรษฐี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ชาลินี  เกิดแย้ม 
 คร ูร.ร.บ้านเขากรวด 
ค.บ. สังคมศึกษา 
 
 

สังคมศึกษา 
12 พ.ย. 2563 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านเขากรวด ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.น.ส.พิมพ์แพร  สีบบุก 
   ครู ร.ร.วัดสระลงเรือ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.โสธิยา  ม่วงจาบ 
 คร ูร.ร.วัดเขารักษ์ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาปฐมวัย 
16 พ.ย. 2563 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเขารักษ์ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.น.ส.รัชนิกร  ทองน้อย 
   ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

3. น.ส.กัญญารตัน์  
        แก้ววิชิต 
 คร ูร.ร.วัดสาลวนาราม 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
18 พ.ย. 2563 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสาลวนาราม ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางเยาวลักษณ์  กลั่นบุศย์ 
   ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพท่ี 105 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. ว่าท่ีร้อยตรีจมุพล   
           เอื้องเพ็ชร 
 คร ูร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้ง
ผดุงวิทย์ 
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
2 ธ.ค. 2563 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนพสรวง  ประเสริฐลาภ 
   ครู ร.ร.บ้านดอนมะขาม 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.พจนา   
         กาญจนบุรางกูร 
 คร ูร.ร.วัดดอนแสลบ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
 

วิทยาศาสตร ์
19 ก.พ. 2564 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดดอนแสลบ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางแน่งน้อย  โพธ์ิเจริญ 
   ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายปิติ  แสงทอง              
ครู รร.บ้านดินโส                     
ค.บ. (พลศึกษา-เทคโนโลยี
ผู้สื่อข่าวกีฬา)   
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

พลศึกษา/ 
27 ม.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านดินโส ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายกษิตินาถ  คำษร                      
ผอ.รร.บ้านอูล่อง 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอัมรินทร์  ชื่นตา                      
ครู รร.บ้านอูล่อง  
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาพลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.ณัฐประภา  สีชมไชย              
ครู รร.บ้านท่ามะเด่ือ                     
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)             

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
1 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายรังสรรค์  สายมี                      
ผอ.รร.บ้านห้วยเขย่ง 

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางธัญญาภัทร์  อินทร์ปัญญา                     
ครู รร.บ้านปากลำปิล็อก  
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. ว่าท่ี ร.ต.หญิงธิดารักษ์   
                  โมเล็ก 
คร ูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. สาขาภาษาญี่ปุ่น 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาญี่ปุ่น 
18 ก.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.บุพกานต์ ศรีโมรา 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาต่างประเทศ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.มัทนิน เจริญพร 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา ภาษาต่างประเทศ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.สุจติรา พ่ึงฮั้ว 
คร ูร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 

ภาษาไทย 
29 ม.ค.2564 

1. ผอ. ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์ ขำขจร 
ผอ. ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัย 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา ภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.ประทุมพร  
         สิทธิวงศ์วณิช 
คร ูร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
1 ก.พ.2564 

1. ผอ. ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. ว่าท่ี ร.ต.สุริยัน จันทรา 
ผอ. ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรีวิทยฐานะ ผอ.
ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรัญยา ปิยะพันธ์ 
ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.สิรินทร เพิ่มสุวรรณ์ 
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

18 ม.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาไหล ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสายสม บุญวงษ์ 
ครู รร.บ้านหนองไม้เอื้อย 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.กิจสุดา  
           อารีย์วงศ์สถิตย์ 
ครู รร.วัดหนองไม้เอื้อย 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกจิ 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
25 ก.พ. 2564 

1. ผอ.ร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ปนัดดา ชุ่มบุญชู 
ครู รร.บ้านเขามุสิ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

3. น.ส.จุไรรัตน์ วังกุ่ม 
ครู รร.บ้านกรับใหญ่ 
วท.บ. จุลชีววิทยา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
1 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านกรับใหญ่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
นำเสนอแล้ว เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
จำนวน 17 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และ(3) 
ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ สอดคล้อง
กับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
 อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 17 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ                
จำนวน 18 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 2 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 4 ราย 
3.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 6 ราย 

                4.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  1  ราย 

                5.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี              จำนวน 5  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 2548  เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หน ังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ.  ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.4/ว 17 ลงว ันท ี ่  30 ก ันยายน 2552                         

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ0216.4/1100 ลงว ันที ่  10 พฤษภาคม 2553                          

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หน ังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ.  ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.7/ว 17 ลงว ันท ี ่  23 ก ันยายน 2554                           

เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

9. หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 21 ลงว ันท ี ่  9 ธ ันวาคม 2559                           
เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และ                     
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

10. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 26 ลงว ันที ่  30 ธ ันวาคม 2559                        
เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญกา 

11. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  ส ั ่ง ณ วันที ่ 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 เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  18 ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 4 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. นายสุทธิพร    ดาวเรือง                                     
คร ูร.ร.วัดกาญจนบุรีเก่า 
“อุดมราษฎร์วิทยา” 
กศ.บ.(ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 76.00 78.00 78.00 77.66 ผ่านการประเมิน/ 
17 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 76.00 78.00 77.00 77.00 

ด้านที่ 3 100 65 76.00 78.00 78.00  

2. นางปราณปรีญาพร   
                     จานทอง 
ครู ร.ร.บ้านหัวหิน 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 92.00 92.00 91.30 ผ่านการประเมิน/ 
9 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 90.00 95.00 93.30 

ด้านที่ 3 100 65 99.00 98.00 99.00  

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.วรัญญา  เมตตาพล 
ผอ.ร.ร./ร.ร.วัดดอนแสลบ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 84.00 82.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
23 มิ.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 75.00 75.00 72.50 74.17 

ด้านที่ 3 100 65 73.00 73.00 72.50  

2. น.ส.สิริรัตน์  คงสิน 
คร/ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 99.00 97.00 96.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
19 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 97.50 88.75 92.50 92.92 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  

3. น.ส.พรจันทร์  แจ้งบุตร 
ครู/ร.ร.บ้านท่ามะกา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 98.00 97.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
31 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 91.75 93.75 91.42 

ด้านที่ 3 100 65 90.50 90.50 91.25  

4. น.ส.จารุวรรณ  วงษ์แก้ว 
ครู/ร.ร.วัดหนองไม้แก่น 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 98.00 98.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
30 ก.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 92.50 92.50 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 86.50 88.50 89.50  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 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.สุนทรี   
              สังข์ภากรณ์           
ครู รร.บ้านแก่งจอ                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 93.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 83.75 85.00 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 82.50 86.25  

2. น.ส.อลิศรา   
             เทพกระโทก           
ครู รร.บ้านบ้องตี้                     
ค.บ. (คณิตศาสตร์)                  
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 100.00 100.00 95.00 98.33 ผ่านการประเมิน/ 
24 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 80.00 85.00 81.66 

ด้านที่ 3 100 65 83.50 83.50 85.50 
 

3. น.ส.วิริยา  กัลยาไสย              
ครู รร.บ้านวังผาตาด                     
ค.บ. (พลศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 90.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
5 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 80.00 78.75 75.00 77.91 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 86.50 84.50  
4. น.ส.ภคพร  สุขกิจ                

ครู รร.พุทธวิมุติวิทยา                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 88.00 88.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
5 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 86.25 87.50 75.00 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 87.50 88.75  
5. น.ส.ดวงใจ  สีคำ                  

ครู รร.บ้านกุยแหย่                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
5 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 78.75 75.00 88.75 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 83.50 77.00 86.50  
6. น.ส.คณิศร  เพียรพร้อม           

ครู รร.บ้านกุยแหย่                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
5 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 77.50 75.00 87.50 80.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.25 75.00 91.00  

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.ธนัชนิชา  
         ธนบูรณ์รุ่งโรจน ์
ครู รร.ราษฎร์บำรุงธรรม 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม.การแปลภาษาอังกฤษ 
และไทย 
 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
7 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 78.75 82.50 87.50 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 77.25 74.25 76.25  
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                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 5 ราย 

 
 

 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 

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. นายรติ จรินิรัตศิัย 
คร ู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
กศ.บ. สาขาวิทยาศาสตร์-
เคมี 
กศ.ม. สาขาการวิจยั 
และพัฒนาศักยภาพมนุษย ์
ค.ม. สาขาหลักสูตร 
และการสอน 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 98.00 98.00 93.67 ผ่านการประเมิน/ 
1 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 77.50 90.00 90.00 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 87.00 87.00  

2. น.ส.ภัทรา นาคโสภณ 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
ศษ.บ. สาขาสังคมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 80.00 80.00 80.00 ผ่านการประเมิน/ 
14 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 86.25 86.25 86.25 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  

3. น.ส.กรรณิการ์  
         รัตนะวัน 
คร ูร.ร.หนองขาวโกวิท 
พิทยาคม 
วศ.บ. สาขาปโิตรเคมี 
และวัสดุพอลิเมอร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 87.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
22 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 83.00 85.00 87.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

4. น.ส.นิชาภา บุรีกาญจน ์
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ศษ.บ. สาขาสุขศึกษา 
ค.ม. สาขาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 71.00 94.00 95.00 86.67 ผ่านการประเมิน/ 
24 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 81.25 86.25 91.25 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 71.50 71.50 71.50  

5. น.ส.ฉัตรแก้ว พรหมมา 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
วท.บ. สาขาชีววิทยา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 91.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 92.50 92.50 92.50 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 77.00 78.00 72.00  

 การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอแล้ว 
เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 ราย มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์        
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ ได้คะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 
และได้คะแนนด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 
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ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
 อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการ จำนวน 18 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 18 ราย ให้มีวิทยฐานะครู

ชำนาญการ 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมิน 

จำนวน 18 ราย ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.21 เรื่อง  การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

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

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

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

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 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 

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือหนังสือสำนักงาน ก .ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 2 ราย ดังนี้  

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/ 

วุฒิการศึกษา 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

รับเงินเดือน 
สถานศึกษา สาขาวิชา 

บรรจุเมื่อ/ 
วันที่ส่งงาน อันดับ ขั้น (บาท) 

1 นางเสาวลักษณ์      
       แก้วม่วง 

ครู/ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)   

991 คศ.1 
 

26,690 รร.บ้านดินโส ภาษาอังกฤษ 2 พ.ค. 2554 /      
30 ธ.ค. 2563 

2 น.ส.สภุาพร      
     ปัตตาตะพัง  

ครู/ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)   

2765 คศ.1 
 

28,930 รร.วัดปาก
กิเลน 

ภาษาอังกฤษ 1 ธ.ค. 2554 /      
8 มี.ค. 2564 
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2. ข้าราชการจำนวน 2 ราย ดังกล่าวประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 17) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) แนวปฏิบัติการ
ดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ข้อ 4 กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้
สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ 

3. ข้าราชการจำนวน 2 ราย ดังกล่าว ไม่ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/
โรงเรียน/ 

วุฒิการศึกษา 

วันที่บรรจุ/ 
วันที่มีคุณสมบัติครบ 

ต้องยื่นคำขอ
ภายในวันที่ 

วันที่ย่ืนคำขอ 

1 นางเสาวลักษณ์  แก้วม่วง                     
ครู โรงเรียนบ้านดินโส 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

2 พ.ค. 2554 / 
1 พ.ค. 2562 

2 พ.ค. 2562 – 
1 พ.ค. 2563 

30 ธ.ค. 2563 
(เกิน 1 ปี) 

2 นางสาวสุภาพร  ปัตตาตะพัง                     
ครู โรงเรียนวัดปากกิเลน 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

1 ธ.ค. 2554 / 
30 พ.ย. 2562 

1 ธ.ค. 2562 – 
30 พ.ย. 2563 

8 มี.ค. 2564 
(เกิน 1 ปี) 

 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางเสาวลักษณ์  แก้วม่วง ตำแหน่งครูโรงเรียน

บ้านดินโส ชี้แจงเหตุผลที่ยื่นคำขอล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้  
  4.1 เนื่องด้วยอยู่ในช่วงการย้ายกรณีพิเศษซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการทำส่งผลงานประเมิน
วิทยฐานะพอดี 
  4.2 ต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบันจนครบกำหนดเวลา 2 ปี ด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ใช้ผลงานของ
สถานศึกษาปัจจุบันในการจัดทำและรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้
ดำเนินการส่งผลงานเพื่อทำการประเมินวิทยฐานะล่าช้า 
  4.3 เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรองในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2563 ทำ
ให้ไม่มีคุณสมบัติเสนอขอวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ (ว 21) 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวสุภาพร  ปัตตาตะพัง ตำแหน่งครูโรงเรียน
วัดปากกิเลน ชี้แจงเหตุผลที่ยื่นคำขอล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 
  5.1 เนื่องจากขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการจัดทำเอกสารการ
ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ 
  5.2 ไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง 12 -20 ชั่วโมง/ปี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในช่วงเวลา 5 ปี 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เนื่องจากการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มี    

วิทยฐานะชำนาญการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย ข้างต้น ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยของหลักเกณฑ์ (ว 21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน กรณีจะต้องยื่นขอรับการประเมินภายในระยะเวลา 
1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ แต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ราย มีความประสงค์จะขอรับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ (ว 17) ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เห็นควรขอความเห็นจาก กศจ.กาญจนบุรี เพ่ือเสนอให้ ก.ค.
ศ. พิจารณาอนุมัติยกเว้นคุณสมบัติเป็นการเฉพาะรายต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติส่งเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอให้ กคศ. พิจารณาเป็นการ

เฉพาะราย 
 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.22 เรื่อง   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

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

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     

ด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ผ่านการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

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

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 3  แจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่
1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแล้ว  จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 1 ราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.กิ่งกาญ   
           จงประจันต ์
ผอ.รร.บ้านสระจัน
ทอง 

ค.บ.การศกึษา
ปฐมวยั 
ศษ.ม.การ
บริหาร
การศกึษา 

คณิตศาสตร์/ 
5 พ.ค. 2563 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 92.00 92.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 87.00 85.50 82.00 84.83 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร. 

วุฒิ/วิชาเอก สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์                
ผอ.ร.ร.บ้านนามกุย 

ค.บ.(เคมี)  
ศษ.ม.(การ

บริหาร
การศกึษา) 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
15 ม.ค.64 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 97.00 97.00 97.00 
ด้านที่ 2 100 70 96.50 96.50 96.50 96.50 

 

                 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2-3 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่อง
ดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 3  ได้นำเสนอแล้ว  เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอ
ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 2 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการ
ประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
                อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 2 ราย เพ่ือให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ดำเนินการต่อไป  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.23  เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น     
                 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง) 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการเปลี่ยน
ตำแหน่ง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 2 ราย  

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น

ต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว17  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0206.4/ว17  ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552  เรื ่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  เรื่อง  การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ว17 ลงวันที ่ 23 กันยายน 2554 เรื ่อง การแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  และการให้ได้รับเงินเดือน 
8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว5733  ลงวันที่ 27 

กันยายน 2553  เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0206.4/621 ลงวันที ่ 26 ธันวาคม 2554  เรื่ อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐนะและเลื่อนวิทยฐานะ  
กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/2754 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เรื่อง หารือการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               1. มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
                   1.1 ราย นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดหนองลาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
                   1.2 ราย นางกัณฐิกา  ชื่นใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนผอ.ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 2ฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
                2. ซ่ึงเดิมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 รายได้ส่งคำขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชำนาญการพิเศษ แต่ภายหลังได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อผลการประเมินมีมติให้



82 
 

ปรับปรุงด้านที่ 3 ก็ให้สามารถปรับปรุงในตำแหน่งเดิมได้ หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ โดยมีผลวันอนุมัติหลังวันที่
เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ กศจ.ตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในตำแหน่งใหม่ 

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563 มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน           
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง โดยมีผลการประเมิน 
ดังนี้ 
 

ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  

ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ที่ 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

1 นายประวัติชัย  อินทวิชัย 
ผอ.ร.ร.บ้านดอนรัก 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 
60 
40 

 
39 
26 

 
47.50 
26.00 

 
47.50 
29.00 

 
47.50 
26.00 

ผ่าน/ 
13 เม.ย. 63/ 
6 พ.ย. 60 

คะแนนรวม 100 70 73.50 76.50 73.50 
2 นางกัณฐิกา  ชื่นใจ 

ผอ.ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 2ฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 
60 
40 

 
39 
26 

 
57.50 
26.00 

 
57.50 
26.00 

 
47.50 
26.00 

ผ่าน/ 
31 มี.ค. 63/ 
20 ส.ค. 61 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50  

ที่ 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ 

สถานศึกษา/วุฒิการศึกษา 
คะแนน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ชุดที ่1 

กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

1 นายประวัติชัย  อินทวิชัย 
ผอ.ร.ร.บ้านดอนรัก 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 93.00 94.00 94.00 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านที่ 2 100 70 89.75 83.75 91.50 88.33 ผ่านเกณฑ์ 

2 นางกัณฐิกา  ชื่นใจ 
ผอ.ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 2ฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 70 95.00 92.00 86.00 91.00 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านที่ 2 100 70 92.25 89.75 89.25 90.42 ผ่านเกณฑ์ 

 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมนิด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตอ้งได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน เฉลีย่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

                
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว

ข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์ความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่เขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอมาแล้ว    
เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย ได้ยื ่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะใน
ตำแหน่งครู ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 จากคณะกรรมการ
ชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานที่ได้รับการปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ดำเนินการตั้งกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในตำแหน่งใหม่ โดยมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเสนอเรื่อง
ดังกล่าวเพ่ือพิจารณา 
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ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
                อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป                 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมิน  

จำนวน 2 ราย ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 14  ราย ดังต่อไปนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 1  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 1  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน  12 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 ที่ 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 เรื ่อง การ

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมิน

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มี      
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสั งกัด
ของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1 -2 และข้อสังเกตของคณะ
กรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 ภายใน
ระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เขต 4 และสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน   14  ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน   6  ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1                       จำนวน   2  ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด                          จำนวน   2  ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. ว่าที่ ร.ต.ชวลติ  คงมผีล        

ครู.ร.ร.บ้านช่องแคบ                 
วุฒิ ศศ.บ.(การจดัการทั่วไป) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารสถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
7 พ.ค.2562/     
14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. นางอัญชลี สันหล์ักษณ ์

คร ูรร.อนุบาลบ่อพลอย 
วท.บ. การบริหารธุรกิจ
เกษตรการศึกษา 
ค.ม. วิจัยและประเมิณผลการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 พ.ย. 63/ 
11 ก.ค. 62 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   จำนวน 1 ราย 

 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. นางอไุรวรรณ มะลลิา 

ครู ร.ร.เฉลิมพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร ์
กาญจนบุร ี
ค.บ. จิตวิทยา 
และการแนะแนว 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 มี.ค. 2563/ 
6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 70.50 70.50 70.50 

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
2 นายอภิชาติ ทัพวเิศษ 

ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
ค.บ. คนตรีศึกษา 
ศป.ม. มานุษยดุรยิางค
วิทยา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
12 ม.ค. 2564/ 
24 เม.ย. 2560 
(ใบพัฒนาหมดอาย ุ 

อยูร่ะหว่างการดำเนนิการ
สมัคร 

เข้ารับการพัฒนา) 
 
 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1 ) จำนวน 1 ราย 
3. นางศิรินภา ชูศร ี

คร ูร.ร.พังตรุราษฎร์
รังสรรค์ 
กศ.บ. เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.พ. 2564/ 
19 ต.ค. 2560 
(ใบพัฒนาหมดอายุ  

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการสมัคร 
เข้ารับการพัฒนา) 

คะแนนรวม 100 70 84.50 84.50 84.50 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 นางปณิดา สายโน 

คร ูร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
1 พ.ย 2562/ 
27 พ.ค. 2560 

 
 

คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ราย 
5 นายสมชาย  

       เขียนเสมอ 
คร ูร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

30.00 
25.00 

30.00 
25.00 

30.00 
25.00 

ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

คะแนนรวม 100 70 55.00 55.00 55.00 

6 น.ส.ศิริพร ยางศิลา 
คร ูร.ร.ประชามงคล 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

30.00 
25.00 

30.00 
24.00 

30.00 
24.00 

ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

คะแนนรวม 100 70 55.00 54.00 54.00 

7 นางสาวภัททิรา ศุภมาศ 
คร ูร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 77.50 78.50 78.50 

8 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชญาภร   
         ตินิโส 
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 77.50 78.50 78.50 

9 นางธนาวรรณ     
        ทรัพย์วโรบล 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
25.00 

 

55.00 
26.00 

 

55.00 
26.00 

 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 80.00 81.00 81.00 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย 
10 นางกมลเนตร  

          เกตุแก้ว 
คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 74.50 74.50 73.50 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

11 น.ส.ปภาอร 
โชติวรรณชูสกลุ 
คร ูร.ร.คร ูร.ร.พระแท่น
ดงรังวิทยาคาร 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 73.50 

12 น.ส.สมฤทัย พาที 
คร ูร.ร.ร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี
วท.บ. เคมี 
วท.ม. เคมีศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 74.50 74.50 73.50 

 

 
              5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3-4 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  14 ราย  ดังนี้ 
1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด         จำนวน    6  ราย 
1.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1                     จำนวน    6  ราย 
1.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน    2  ราย 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 14 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่     ก.ค.
ศ.กำหนด  จำนวน 6 ราย  (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน) 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 1 ราย 
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน  
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ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
                อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป                 
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านการประเมิน 
จำนวน 6 ราย ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 
มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.25 เรื่อง   การตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ในการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ (ว 21/2560)  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์อนุมัติผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบ

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ในการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จำนวน 3 ราย 

 

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

(มาตรา 54) 
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 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/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 การกำหนดชั่วโมง

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ข้อ 4 กำหนดให้มีผู้ประเมิน ดังนี้ 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุก       
วิทยฐานะ โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
นั้นหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู ้ดำรงตำแหน่งครูรายงานและเสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา 
  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อำนวยการสถานศึกษามี
วิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จังหวัดนั้นที่มี      
วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประ เมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา    
(วฐ.3) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ร่วม
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  เนื่องจาก ผู้อำนวยการ
สถานศึกษามีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ จำนวน 3  ราย ดังนี้ 
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ที่ 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/โรงเรียน/ 

วุฒิการศึกษา 
ขอเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่ง ผู้ร่วมประเมิน 

1 นางสาวบุญรี วุฒิธรรมฐาน 
ครูชำนาญการ      
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
  

ครูชำนาญการพิเศษ นายปฐม  แหนกลาง 
ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านปากลำปิล็อก  
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

2 นางอารีย์  กัลวงษ์                     
ครูชำนาญการ รร.บ้านท่ามะเดื่อ  
ค.บ. (การประถมศึกษา)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 
 

ครูชำนาญการพิเศษ นายปฐม  แหนกลาง 
ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านปากลำปิล็อก  
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

3 นางสุรินทร์  อ่วมเจริญ                     
ครูชำนาญการ รร.บ้านป่าไม้สะพานลาว  
วท.บ. (เกษตรศาตร์)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 
 

ครูชำนาญการพิเศษ นายละมูล  บูชากุล 
ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านดินโส  
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

 

                
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว

ข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินร่วมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นำเสนอทั้ง 3 ราย แล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด      
จึงเห็นสมควร เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ 
 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
                อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป                 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษาใน

การขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย 
2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น       

ผู้ร่วมประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.26 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

       (ว 21/2560) 
คำขอ 

 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

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

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54)  
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 การกำหนดชั่วโมง

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

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน (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 

ตามท่ี หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

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

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับ
เงินเดือน สถานศึกษา/รร. อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับ

การประเมิน 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 

1. นายนันทยุทธ  หนูนันท ์ ครู ครูชำนาญการ 33,800 โรงเรียนบ้านดงเสลา ศรีสวัสดิ์ 
กาญจนบุร ี

22 ธ.ค. 2563 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 
1. นางสาวศิริวรรณ  จีนทอง ครู ครูชำนาญการ 32,920 โรงเรียนบ้านวังโพธิ ์ ไทรโยค 

กาญจนบุร ี
12 พ.ย. 2563 

2. นางสาวชนทิกานต์  ยิ่งทว ี ครู ครูชำนาญการ 33,720 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ไทรโยค 
กาญจนบุร ี

3 ธ.ค. 2563 

3. นางสาวยวุดี  สขุกุล ครู ครูชำนาญการ 33,040 
 

โรงเรียนอนุบาลไทรไยค ไทรโยค 
กาญจนบุร ี

3 ธ.ค. 2563 

 

คณะกรรมการประเมิน ได ้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัต ิและผลการประเมินของผ ู ้ขอร ับการ               
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 4 ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่ 16 
หน้า 181-184) 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของ
ผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
                อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวขั้นต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป                 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู

ชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมิน 

จำนวน 4 ราย ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 
มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.27 เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน     
                ได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

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

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

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

มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548  เรื่อง การปรับปรุงการ

กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูง ของอันดับ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ได้รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง           
ครูผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไป
อาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า  

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

๙. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอความเห็นชอบใช้อัตราว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน      
3 อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวชิาเอก โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่งเลขที่ 
1 ชีววิทยา ไทยรัฐวิทยา 21ฯ บ่อพลอย 5144 
2 ภาษาอังกฤษ วัดใหม่ภูมิเจริญ เลาขวัญ 4369 
3 ภาษาอังกฤษ บ้านหนองไผล่้อม เลาขวัญ 4429  

 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน 3 ตำแหน่ง (ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี               
ลงวันที่ 17 กันยายน 2563) ใช้บัญชีวิชาเอกชีววิทยา 1 ตำแหน่ง และวิชาภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง  ตามที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 17 หน้า 185-
186) 

 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
                อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวขั้นต้นแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นว่ายังขาดข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน จึงขอให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องนำข้อมูลมาชี้แจงในวันประชุม กศจ.กาญจนบุรี 
 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง  
2. อนุมัติในหลักการ โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

ดังนี้ 
2.1 กรณีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานส่วน

ท้องถิ่น และข้าราชการอื่นอยู่ก่อนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย และประสงค์ขอย้าย หรือโอนโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

2.2 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ทุกราย 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.28 เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               รายนายปรีชา มหาวงค์ หรือนายปรีชา มหาวงศ์ศรี หรือนายพงษ์ศักดิ์ ศิริบูรณ์

ตำแหน่งครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน อำเภอไทรโยค  
               สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (ลับ) 

(รายละเอียดการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยอยู่ในรายงานการประชุม กศจ.กาญจนบุรี เล่มที่ 2) 
 

 
 

6.29 เรื่อง  ร้องทุกข์  รายนายภัทราวุธ  มีทรัพย์ม่ัน  
               ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองลาน ช่วยราชการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย)  
               สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ลับ) 

(รายละเอียดการพิจารณาการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์อยู่ในรายงานการประชุม กศจ.กาญจนบุรี เล่มที่ 2) 
 

6.30 เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนายเมตตา ชูเลิศ  
               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเกาะ  
               สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ลับ) 

(รายละเอียดการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยอยู่ในรายงานการประชุม กศจ.กาญจนบุรี เล่มที่ 2)  
 

ประเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

7.1  เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ล่วงหน้า 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่  4/2564 วันพฤหัสบดีที่22 เมษายน 2564  เวลา
13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายชาลี  สำรองทรัพย์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

                                     (ลงชื่อ)                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวอรวรรณ  คำมาก) 
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
















































































































































































