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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 2/2564 

วันศุกร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

--------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)                                                                          
(4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์)  
(6) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(7) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

      (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
(8) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(9) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
(10) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(11) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
(12) นายอนันต์  กัลปะ 
(13) นายโอภาส  เจริญเชื้อ 
(14) นางสาวอรวรรณ  คำมาก   รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(15) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญชู  วิวัฒนาทร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
2. นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
3. นายชาลี  สำรองทรัพย์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
                                  

 
 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
2. น.ส.ศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
3. นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
4. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
5.  น.ส.ดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นายชยพล  แพงศรี ปลัดอำเภอ (จพร.ปภ.) 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 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 1/2564 เมื่อวันที่ 27  มกราคม   2564     
 

ตามที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั ้งที่  1/2564 เมื ่อวันที่ 27  
มกราคม 2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2563     
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

 

4.1  เรื่อง    รับทราบการมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค    
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  กำหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และในข้อ 7 (3) ของคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดส่วนหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นคณะกรรมการ ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 785/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคำสั่งที่ 57/2562  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

 

บัดนี ้   เลขาธ ิการ ก.ค.ศ. ได ้ม ีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร                          
ทางการศึกษา เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 
2๙  มกราคม 2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
             - นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษ 
                                                 สำนักงาน ก.ค.ศ. 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หน้า 23-27) 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    การมอบอำนาจการพิจารณาการอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย    
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ              
มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างการลา 

 

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ตามนัยข้อ 8 แห่งกฎ 
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยเสนอต่อให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อขออนุมัติพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. ก่อนที่ผู้นั้นจะไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติงานวิจัย โดยได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว นั้น  (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554)  

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564  เรื่อง การอนุมัติให้
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างการลา ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติมอบ กศจ. ดังนี้  

1. พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาตให้ลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพหรือคุณวุฒิขาดแคลน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือนในระหว่างลา ตามนัยข้อ 11 ของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

2. พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาตให้ลา
ไปศึกษาต่างประเทศตามความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือวิชาชีพหรือคุณวุฒิขาดแคลน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน
ระหว่างลา ตามนัยข้อ 11 และข้อ 19 วรรคสองของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และเมื่อสำเร็จการศึกษาต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิตามแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ
ของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด                     

ทั้งนี้ การดำเนินการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 11  ของ กฎ ก.ค.ศ.     
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยเคร่งครัด และไม่ก่อนวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
มีผลบังคับใช้  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 หน้า 28-33) 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ขึ้น และให้มอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน  
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3  หน้า 34) 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง     การคัดเลือกกรรมการใน กศจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ           
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.)  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา

คัดเลือกกรรมการใน กศจ. จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  (อกศจ.) ทดแทนตำแหน่งที ่ว่างลงเนื ่องจากการพ้นจากตำแหน่ง เพื ่อเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งต่อไป 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
ข้อ 8 (9) ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพ่ือ

ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 9  ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง          
การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน   เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวนสองคน 

เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(5) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 
 3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/17556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีคำสั่งที่ 
141/2562  ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   
 5. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/4165 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แก้ไข
คำสั่งเพ่ิมเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ที่ 
141/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562  และคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ที่ 71/2563 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย  การดำเนินการ
ทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้ 
     (๑) นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ กรรมการใน กศจ.       ประธานกรรมการ 

     (๒) นายอนันต์  กัลปะ กรรมการใน กศจ.            อนุกรรมการ 

     (๓) นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์  กรรมการใน กศจ.            อนุกรรมการ 

     (๔) นายสมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อนุกรรมการ 
๕) นายทำนุ  วงษ์น้อย                   ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด           อนุกรรมการ 

     (๖) นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ 
     (7) นายนันทพล พงษ์สรอย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ 
     (8) นายบำรุง  ข่ายคำ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ 
     (9) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                         อนุกรรมการและเลขานุการ 
                    (10) รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
                    (11) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ทั้งนี้  ลำดับที่ 2 และที่ 3  อยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี               
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

2.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (ลำดับที่ 1) ว่างลง เนื่องจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. 
ได้มีหนังสือมอบหมายผู ้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ได้แก่             
นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์  แทน นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หน้า 
23-27) 
 3.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเห็นควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาคัดเลือกกรรมการใน กศจ. กาญจนบุรี ที ่มีความเหมาะสม จำนวน 1 คน เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่า   
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง

คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ที ่ ๗๘๕/๒๕๖๐ เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตามองค์ประกอบข้อ (1) (2) (3) 
(4) (15) (16) (17) และ (18) และตามคำสั่งฯ ที่ 57/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามองค์ประกอบข้อ (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) 
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(13) และ (14)  และตามคำสั่งฯ ที่ 70/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามองค์ประกอบข้อ (13)  ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 

 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                         
(2) ศึกษาธิการภาค ๓                                                                       
(3) นายสมหมาย  เทียนสมใจ 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(4) นายสนธิ  ภูละมุล  (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี)                                       

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(5) นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์                                                          

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(6) นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ                                                                 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                 

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(8) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี                                       

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(9) นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์                                                              

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
(10) นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์                                                                  

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                     
(11) นายชนะ  อปราชิตา                                                                      

ผู้แทนภาคประชาชน 
(12) นายโอภาส  เจริญเชื้อ                                                                  
(13) นายอนันต์  กัลปะ                                                             
(14) นายบุญชู  วิวัฒนาทร 
(15) นายธัญ  สายสุจริต         ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                              
(16) นางสาวอรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                           
(17) นายชาลี สำรองทรัพย์     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
(18) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

2.  เพื่อให้สอดคล้องตามองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 
2560 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาคัดเลือก
กรรมการใน กศจ. ที่มีความเหมาะสมจำนวน 1 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ทดแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง 

 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

กรรมการ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อ อกศจ.กาญจนบุรี ตำแหน่ง ตำแหน่งใน 
กศจ. 

1 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 1 คน 
เป็นประธาน
อนุกรรมการ และ
กรรมการใน 
กศจ. จำนวน 2 
คน 

1. นายอนันต์  กัลปะ ข้าราชการบำนาญ ประธาน
อนุกรรมการ
และ 

2. นายสุรสีห์ พลไชยวงศ์ 
 
3. …………………………………… 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)                                                                      

อนุกรรมการ  

2 ผอ.สพท. หรือ 
ผอ.ร.ร.ในจังหวัด 
จำนวน 2 คน 

1.นายสมหมาย เทียนสมใจ 
2.นายทำนุ  วงษ์น้อย 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ    -        
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
มิได้เป็นกรรมการ
ใน กศจ. จำนวนไม่
เกิน 3 คน 

1.นายนันทพล พงษ์สรอย 
2.นายประยูร สุธาบูรณ์ 
3.นายบำรุง ข่ายคำ 

ข้าราชการบำนาญ 
ข้าราชการบำนาญ 

ข้าราชการบำนาญ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
5 ผู้ช่วยเลขานุการ

จำนวน 2 คน 
1. น.ส.อรวรรณ คำมาก 
2. น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม 

รองศึกษาธิการจังหวัด-กาญจนบุรี 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โปรด
พิจารณา ดังนี้ 
 1. พิจารณาคัดเลือกกรรมการใน กศจ.กาญจนบุรี ที ่มีความเหมาะสม จำนวน 1  คน เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) 
 2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี) ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
แต่งตั้งต่อไป  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี     
ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
1.  คัดเลือกให้  นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์  ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.  ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย และการกำหนด
วิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ   

2.  คัดเลือกให้  นายอนันต์  กัลปะ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3.  มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  
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6.2   เรื ่อง   ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 14 อัตรา  ดังนี้ 

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

  
 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี               
ผู ้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ในคราวการประชุมครั ้งที ่ 1/2564              
เมื ่อวันที ่ 27 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างที ่เหลือจาการพิจารณารับย้ายมาขอใช้บัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 30 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ตำแหน่ง 
จำนวน
นักเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 บ้านหนองบัว เมืองกาญจนบุร ี 222 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 95 
2 บ้านหนองกลางพง เมืองกาญจนบุร ี 730 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 58 
3 วัดหนองตะครอง ท่าม่วง 5154 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 32 
4 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 1775 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 62 
5 บ้านรางสะเดา ท่าม่วง 1695 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 41 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ตำแหน่ง 
จำนวน
นักเรียน 

6 บ้านโกรกตารอด ท่าม่วง 1822 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 42 
7 บ้านท่าเสด็จ ด่านมะขามเตี้ย 863 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 33 
8 บ้านองหลุ ศรีสวัสดิ์ 4695 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 51 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
9 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 3166 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 88 

10 ดอนสามง่ามผิว “หงสวีณะอุปถัมภ์” ท่ามะกา 2219 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 69 
11 บ้านท่าพะเนียง ท่ามะกา 2202 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 33 
12 วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา 2262 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 47 
13 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา 427 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 44 
14 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา 4112 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 70 
15 บ้านหนองตายอด ห้วยกระเจา 4163 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 72 
16 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา 4040 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 70 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
17 บ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค 3002 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 132 
18 บ้านท่ามะเดื่อ ไทรโยค 2797 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 62 
19 บ้านหินดาด ไทรโยค 2805 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 84 
20 บ้านยางโทน ไทรโยค 2810 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 66 
21 บ้านประจำไม้ ทองผาภูมิ 1045 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 147 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
22 บ้านหนองม่วง เลาขวัญ 4367 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 38 
23 บ้านหนองไผ่ล้อม เลาขวัญ 4427 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 101 
24 บ้านพุบอน เลาขวัญ 4261 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 100 
25 บ้านรางพยอม เลาขวัญ 4305 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 51 
26 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 122 
27 บ้านโป่งไหม เลาขวัญ 4490 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 104 
28 บ้านหนองไก่เหลือง เลาขวัญ 4516 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 18 
29 หมู่บ้านป่าไม้ เลาขวัญ 4302 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 63 
30 บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ 3530 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 109 
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2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำหนังสือเรียกตัวให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงาน
ตัวเพ่ือเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 14 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ที่ สถานศึกษา อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที ่

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ใหด้ำรงตำแหน่ง 

ลำดับที ่
ขึ้นบัญช ี

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 บ้านหนองบัว เมืองกาญจนบุร ี 222 นางสาวขนิษฐา  สอาดเอ่ียม 1 95 
2 บ้านหนองกลางพง เมืองกาญจนบุร ี 730 นายสำราญ  รักษาสัตย์ 4 58 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 3166 นายพงศกร  อะกะวงค ์ 2 88 
4 ดอนสามง่ามผิว 

“หงสวีณะอุถัมภ์” 
ท่ามะกา 2219 นายปิยะ  ลิ้มฉาย 10 69 

5 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา 4112 นายวราศักดิ์  อินทสิทธิ์ 13 70 
6 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา 4040 นายสิทธิชัย  พันนัทธี 11 70 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
7 บ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค 3002 นางสาวภัทรวี  ธนะฤกษ์ 3 132 
8 บ้านหินดาด ไทรโยค 2805 นางสาวชญาดา  อ้ึงพินิจกุล 7 84 
9 บ้านยางโทน ไทรโยค 2810 นางสาวขนิษฐา  จำปาทอง 9 66 

 0 บ้านประจำไม้ ทองผาภูมิ 1045 นายทวีชัย  สมบูรณ์ 6 147 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 1 บ้านพุบอน เลาขวัญ 4261 นางสาววิไล  วงษ์จันทร์ 14 100 
 2 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 นายณัฐวุฒิ  ลำทอง 12 122 
 3 บ้านโป่งไหม เลาขวัญ 4490 นางสาวศุภนิจ  ทรัพย์จรัสแสง 8 104 
 4 บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ 3530 นางยลพิชา  ไวคำนึง 5 109  

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควร อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ   

การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน        
14 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได ้ร ับการคัดเล ือกให้            

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 จำนวน 14 ราย ดังนี้ 

ที่ สถานศึกษา อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที ่

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ใหด้ำรงตำแหน่ง 

ลำดับที ่
ขึ้นบัญช ี

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 บ้านหนองบัว เมืองกาญจนบุร ี 222 นางสาวขนิษฐา  สอาดเอ่ียม 1 95 
2 บ้านหนองกลางพง เมืองกาญจนบุร ี 730 นายสำราญ  รักษาสัตย์ 4 58 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 3166 นายพงศกร  อะกะวงค ์ 2 88 
4 ดอนสามง่ามผิว 

“หงสวีณะอุถัมภ์” 
ท่ามะกา 2219 นายปิยะ  ลิ้มฉาย 10 69 

5 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา 4112 นายวราศักดิ์  อินทสิทธิ์ 13 70 
6 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา 4040 นายสิทธิชัย  พันนัทธี 11 70 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
7 บ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค 3002 นางสาวภัทรวี  ธนะฤกษ์ 3 132 
8 บ้านหินดาด ไทรโยค 2805 นางสาวชญาดา  อ้ึงพินิจกุล 7 84 
9 บ้านยางโทน ไทรโยค 2810 นางสาวขนิษฐา  จำปาทอง 9 66 

 0 บ้านประจำไม้ ทองผาภูมิ 1045 นายทวีชัย  สมบูรณ์ 6 147 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 1 บ้านพุบอน เลาขวัญ 4261 นางสาววิไล  วงษ์จันทร์ 14 100 
 2 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 นายณัฐวุฒิ  ลำทอง 12 122 
 3 บ้านโป่งไหม เลาขวัญ 4490 นางสาวศุภนิจ  ทรัพย์จรัสแสง 8 104 
 4 บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ 3530 นางยลพิชา  ไวคำนึง 5 109 
 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ 
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6.3   เรื่อง    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้ม ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  และวันที่ 16 
ธันวาคม 2563  จำนวน 51 ราย ดังนี้ 
  1..สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จำนวน  17  ราย 
                     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8         จำนวน  34  ราย 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 56 )  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว ๑๙  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แบบประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
4. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 ลงว ันที ่  3 เมษายน 2560                              

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 734/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563    
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นางสาวธนัญญา  วุฒิศิริ 153 อนุบาลกาญจนบรุ ี  
2 นางสาวณัฐณิชา  ยังถิน 1021 อนุบาลกาญจนบรุ ี  
3 นายติณณภพ  ด้วงเอียด 735 วัดท่าน้ำตื้น  
4 นางสาวสุภัทรา  คชรัตน์ 5255 บ้านวังสารภ ี  
5 นางสาวกัลยา  นรสาร 33389 บ้านแก่งหลวง  
6 นางสาวสุวิมล  พุ่มเข็ม 1525 บ้านท่าทุ่ม  
7 นางสาววรรณวิสาข์  นิจแสวง 3775 บ้านหนองสองตอน  
8 นางสาวอารายา  ศรีโภคา 1166 วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ  
9 นางสาวนิภาภรณ์  รอดประเสริฐ 1141 วัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"  

10 นางสาวศรัญญา  ภักดีบตุร 313 บ้านสระเศรษฐ ี  
11 นางอรทัย  มาทอ 828 วัดหนองพังตรุ  
12 นางสาวณัฐชา  วรรลา 851 วัดจรเข้เผือก  
13 นางสาวนนทลี  รัตนสิงห ์ 2831 วัดจรเข้เผือก  
14 นางาสาวกุสุมา  อุมาร ี 4691 บ้านหนองหิน  
15 นางสาวพัชริดา  คนสะอาด 4722 บ้านเจ้าเณร  
16 นางสาวกุณฑลี  อินทรักษา 129 บ้านโป่งหวาย  
17 นางสาวศิริแสง  อบมะล ี 1163 บ้านทุ่งนา  



15 
 

2. ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 734/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563  เรื่อง 
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  , คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 736/2563 
ลงวันที่  1 ธันวาคม 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2) และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 771/2563   
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563   เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีผู้ได้รับการบรรจุแ ละ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 34 
ราย ประกอบด้วย  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน/อำเภอ หมายเหตุ 
1 นางสาวยลธร  จุลปานนท์ 33348 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์  
2 นางสาวอรทัย  จิตพรมมา 55420 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์  
3 นางสาวกาญจนา  กัณหเสลา 20640 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์  
4 นางสาวภัทราวดี  สุภาพิน 33351 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  
5 นางสาวรักช่ืน  เชยสุขจิตต์ 1577 โรงเรียนหนองรีประชานมิิต  
6 นางสาวมณีรัตน์  ตันวัฒนเสรี 33128 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
7 นายวิภู  พรหมรักษ ์ 093(ส) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
8 นางสาวทิวารัตน์  ไข่คำ 16741 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
9 นางสาวกมลชณัฐ  ฝนเมฆ 33136 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  

10 นางสมฤทัย  กุลวงศ์ 103465 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์  
11 นางสาวสุภาววี  ทองเหม 32931 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง  
12 นายพัฒนพงษ์  ไทยสุวรรณ 33072 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
13 นายจักรกฤษณ์  แก้วกันดา 20517 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
14 นายนริศ  บัวขาว 100 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
15 นางสาวปรวรรณ  ด้วงพันธุ์ 382 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
16 นายอดิศร  นิลรัศมี 33087 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร ี  
17 นางสาวประภัสสร  ชินโครต 75 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร ี  
18 นางสาวอาภัสรา  อ่อนสมกิจ 126397 โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา  
19 นายอนุพงศ์  เรืองนุน่ 1585 โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา  
20 นายสิทธิพงษ์  นิจแสวง   101292 โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา  
21 นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย 1193 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์  
22 นายชาคริต  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 3746 โรงเรียนประชามงคล  
23 นายอนิรุทติ์  นิยมพลอย 23405 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
24 นางสาวรัตนาภรณ์  ผิวงาม 32820 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
25 นางสาวจันทิรา  สืบด้วง 33191 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์  
26 นายนันทภพ  หอมช่ืน 32610 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์  
27 นางสาวอังคณา  ศรีเหรา 5564 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
28 นางสาวพัทธ์ธีรา  คำรศ 37348 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
29 นายชุติพนธ์  หน่อท้าว 1649 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
30 นางสาวนภัสสร  วัฒนเบญจโสภา 28052 โรงเรียนหนองรีประชานมิิต  
31 นางสาวสุภัคตรา  สุขแก้ว 12506 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  
32 นายศุภโชค  เอียงอ่อน 32485 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์  
33 นางสาวฉัตรจญา  กินขุนทด 5362 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
34 นางสาววัลลี  บ้านกลางสมภพ 766 โรงเรียนประชามงคล  
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ได้ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษาเสนอ
รายชื่อดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.คศ.กำหนด  ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 17 ราย 
 

ที่ โรงเรียน 
รายชื่อผู้รับการประเมิน 

ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กรรมการขา้ราชการครู                      
ในสถานศึกษา 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี
น.ส.ธนัญญา วุฒิศิร ิ

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี

น.ส.มสาวรี  นาสวนโสภณ 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี

นางสุวนีย์  กาญจนฉายา 
กรรมการสถานศึกษา 

2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี
น.ส.ณัฐณิชา  ยังถิน 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี

นางดวงรัตน์  สบายยิ่ง 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี

นางสุวนีย์  กาญจนฉายา 
กรรมการสถานศึกษา 

3 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 
นายติณณภพ  ด้วงเอียด 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 

นางอวยพร  ศักดิ์พรหม 
ครู โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 

น.ส.กัญญารัตน์  เอี่ยมลออ 
กรรมการสถานศึกษา 

4 โรงเรียนบ้านวังสารภ ี
น.ส.สุภัทรา  คชรัตน์ 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านวังสารภ ี

น.ส.ธิดารัตน์  เพิกเฉย 
ครู โรงเรียนบ้านวังสารภ ี

 

นางมยุรี  ออ่นคำ 
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา 

5 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 
น.ส.กัลยา  นรสาร 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 

น.ส.เสมอใจ  บุญศิริ 
ครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 

นายณรงค์  รักสาย 
ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
6 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 

น.ส.สุวิมล  พุ่มเข็ม 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 

น.ส.สุมณฑา  อิตรา 
ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 

นายจิรวัฒน ์ เฉิมธนะกจิโกศล 
กรรมการสถานศึกษา 

7 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
น.ส.วรรณวิสาข์  นิจแสวง 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

น.ส.จิตรตา  เปรียบสม 
ครู โรงเรียนบ้านหนองสอง

ตอน 

นายประสงค์  ทับขำ 
กรรมการสถานศึกษา 

8 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 
น.ส.อารายา  ศรีโภคา 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

น.ส.าสุภัทตรา  เกสร 
ครู โรงเรียนวัดกร่างทอง

ราษฎร์บูรณะ 

นายเสนาะ  แก้วเรือง 
ข้าราชการบำนาญ 

9 โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิท
อินทราทร" 

น.ส.นิภาภรณ์  รอดประเสิรฐ 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิท

อินทราทร" 

น.ส.ภิรดา  ทิพยด ี
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม"

โกวิทอินทราทร" 

นางจันจิรา  คุณฑี 
ศึกษานิเทศก์ 

10 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 
น.ส.ศรัญญา  ภักดีบุตร 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

นางวันทนา  พรานเจริญ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุน่ 

น.ส.สุนัน  หรูเจริญ 
ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 

นางวิลาสินี  เชาวรักษ ์
ข้าราชการบำนาญ 

11 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
นางอรทัย  มาทอ 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

น.ส.บุปผา  หนุนภักด ี
ครู โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

นายนิสิทธ ิ คงประสงค์ 
ข้าราชการบำนาญ 

12 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
น.ส.ณัฐชา  วรรลา 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 
 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 

นายประกิจ  มากสมบูรณ์ 
ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 

น.ส.พรรณิภา  หาญรักษ์ 
ศึกษานิเทศก ์

13 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
น.ส.นนทลี  รัตนสิงห์ 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 
 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 

 

น.ส.เรวิกา  อนุกูล 
ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 

น.ส.พรรณิภา  หาญรักษ์ 
ศึกษานิเทศก ์
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ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 

นางาสาวกุสุมา  อุมารี 
บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองหิน 

นางชมพูนุท  แก้วใจรักษ์ 
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน 

น.ส.วรรณา  หลบภัย 
ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ ่

15 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 
น.ส.พัชริดา  คนสะอาด 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 

นางจิราภรณ์  ศรีจันทร์ 
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 

นางเสาวรีย์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ 
ข้าราชการบำนาญ 

16 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 
น.ส.กุณฑลี  อินทรักษา 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 

น.ส.ไพสิฐ  โตสขุ 
ครู โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 

นายสายัญห์  สุขสำราญ 
ข้าราชการบำนาญ 

17 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
น.ส.ศิริแสง  อบมะลี 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา 

นายเผชิญ  บุญประเสริฐ 
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนา 

นายไพเราะ  บรรลือศักดิ ์
ข้าราชการบำนาญ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 34 ราย 

ที่ โรงเรียน 
รายชื่อผู้รับการประเมิน 

ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กรรมการขา้ราชการครู                      
ในสถานศึกษา 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
น.ส.ยลธร  จุลปานนท์ 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ 
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นายสมศักดิ์  บุญพา 
ข้าราชการบำนาญ 

2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
น.ส.อรทัย  จิตพรมมา 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์ 
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นายสมศักดิ์  บุญพา 
ข้าราชการบำนาญ 

3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
น.ส.กาญจนา  กัณหเสลา 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

 

น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานวุัฒน ์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

 

นายสมศักดิ์  บุญพา 
ข้าราชการบำนาญ 

 
4 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

น.ส.ภัทราวดี  สุภาพิน 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
น.ส.ภัทราวดี  สุภาพิน 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

น.ส.ศิริพร  แกล้วการไร่ 
ครู โรงเรยีนบ่อพลอยรชัดาภิเษก 

 

นายอิทธิพัทธ ์ รัตนสุวรรณาชยั 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 
5 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 

น.ส.รักชื่น  เชยสุขจิตต์ 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 

น.ส.ภัทรวี  ธนะฤกษ์ 
ครู โรงเรยีนหนองรีประชานิมติ 

นายปัญญา  สุดเขต 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
น.ส.มณีรัตน์  ตันวัฒนเสรี 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

นางดารารัตน์  ศรีธงไชยะ 
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

นางเบญจลักษณ์  เย็นประสิทธิ ์
ข้าราชการบำนาญ 

7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
นายวิภู  พรหมรักษ์ 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

นางดารารัตน์  ศรีธงไชยะ 
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

นางเบญจลักษณ์  เย็นประสิทธิ ์
ข้าราชการบำนาญ 

8 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
น.ส.ทิวารัตน์  ไข่คำ 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ 
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 

นางเบญจลักษณ์  เย็นประสิทธิ ์
ข้าราชการบำนาญ 

9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
น.ส.กมลชณัฐ  ฝนเมฆ 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

นายอำนาจ  ประทุมทาน 
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

นางเบญจลักษณ์  เย็นประสิทธิ ์
ข้าราชการบำนาญ 

10 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
นางสมฤทัย  กุลวงศ์ 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

นางภัณฑิรา  จงอ่อน 
ครู โรงเรยีนนิวฐิราษฎร์อุปถมัภ ์

นางอำพา ปลาทอง 
ข้าราชการบำนาญ 
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ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
11 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

น.ส.สุภาววี  ทองเหม 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

 

นายสุนทร  ทองสุขใส 
ครู โรงเรยีนท่ามว่งราษฎร์บำรุง 

นายอนันต์  กัลปะ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

12 โรงเรียนหนองขาวโกวทิพทิยาคม 
นายพัฒนพงษ์  ไทยสุวรรณ 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

นางวิชญาภา  สีมา 
ครู โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

นายจำเนียน  บัวทอง 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

13 โรงเรียนทองผาภูมวิิทยา 
นายจักรกฤษณ์  แกว้กันดา 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนทองผาภูมวิิทยา 

น.ส.สุณิสา  อุดมสุข 
ครู โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

นายประเทศ  บุญยงค์ 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

14 โรงเรียนทองผาภูมวิิทยา 
นายนริศ  บัวขาว 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนทองผาภูมวิิทยา 

นางพิมพา  แพทย์วงศ์ 
ครู โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

 

นายประเทศ  บุญยงค์ 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 
15 โรงเรียนทองผาภูมวิิทยา 

น.ส.ปรวรรณ  ด้วงพันธุ์ 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนทองผาภูมวิิทยา 

นางพิมพา  แพทย์วงศ์ 
ครู โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

 

นายประเทศ  บุญยงค์ 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

16 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
นายอดิศร  นิลรัศมี 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 

น.ส.กัญญาพร  จะวะอรรถ 
ครู โรงเรยีนร่มเกล้า กาญจนบุรี 

 

นายชาญ  รักสม 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

17 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
น.ส.ประภัสสร  ชินโครต 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 

น.ส.จิรวรรณ  ปรีชา 
ครู โรงเรยีนร่มเกล้า กาญจนบุรี 

นายชาญ  รักสม 
ประธานกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

น.ส.อาภัสรา  อ่อนสมกิจ 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

น.ส.หัชศต์ฌล  ผาติพัศธนันท ์
ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
19 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

นายอนุพงศ์  เรืองนุ่น 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

น.ส.มัทนา  สีดำ 
ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

20 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
นายสิทธพิงษ์  นิจแสวง 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

น.ส.สุภาวดี  สังขสถาพร 
ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 
21 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์

น.ส.อุษา  สินตระกูลชัย 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์

น.ส.ณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม 
ครู โรงเรยีนพนมทวนชนูปถมัภ ์

 

นายสมโภชน์  ดอกยอ 
ข้าราชการบำนาญ 

 
22 โรงเรียนประชามงคล 

นายชาคริต  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนประชามงคล 

นายสุวิทย์  ยางศิลา 
ครู โรงเรียนประชามงคล 

นายสิริวัฒน์  บุตรดี 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 
23 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

นายอนิรุทติ์  นิยมพลอย 
บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

นางละเมียด  อ่อนเบา 
ครู โรงเรยีนหนองปรือพทิยาคม 

 

น.ส.นันทิยา  สงเจริญ 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

24 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
น.ส.รัตนาภรณ์  ผิวงาม 

บรรจุ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

นางละเมียด  อ่อนเบา 
ครู โรงเรยีนหนองปรือพทิยาคม 

น.ส.นันทิยา  สงเจริญ 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

25 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
น.ส.จันทิรา  สืบด้วง 

บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ 
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

 

นายสมศักดิ์  บุญพา 
ข้าราชการบำนาญ 
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ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นายนันทภพ  หอมชื่น 
บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ 
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

นายสมศักดิ์  บุญพา 
ข้าราชการบำนาญ 

 
27 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

น.ส.อังคณา  ศรีเหรา 
บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ 
ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

นายศุภชาติ  ถนอมมิตร 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
น.ส.พัทธ์ธีรา  คำรศ 

บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

นายฐิติวุฒิ  สงบจิต 
ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

 

นายศุภชาติ  ถนอมมิตร 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

29 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
นายชุติพนธ์  หน่อทา้ว 

บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

 

น.ส.ไพรินทร์  ต๋าคำ 
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

 

นายอุบล  มณีวรรณ์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

30 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
น.ส.นภัสสร  วัฒนเบญจโสภา 
บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 

น.ส.สุมาพร  ดิลกโชคบำรุง 
ครู โรงเรยีนหนองรีประชานิมติ 

 

นายปัญญา  สุดเขต 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

31 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
น.ส.สุภัคตรา  สุขแก้ว 

บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

นางกิตธีรา กอสุนทร 
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

นางดวงสมร  อปราชิตา 
ข้าราชการบำนาญ 

 
32 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

นายศุภโชค  เอียงอ่อน 
บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

 

น.ส.ปรางทิพย ์ จำเรญิรัตน์พันธุ ์
ครู โรงเรยีนนิวฐิราษฎร์อุปถมัภ ์

นางอำพา ปลาทอง 
ข้าราชการบำนาญ 

33 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
น.ส.ฉัตรจญา  กินขุนทด 

บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

นายณัฐชนนท์  เมฆโพธิ ์
ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 
34 โรงเรียนประชามงคล 

น.ส.วัลลี  บ้านกลางสมภพ 
บรรจุ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนประชามงคล 

นายสุวรรณ  บุญศรี 
ครู โรงเรียนประชามงคล 

นายสิริวัฒน์  บุตรดี 
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้เสนอรายชื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จึงเห็นควร แต่งตั้งให้ดำเนินการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 51 ราย 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน  51 ราย 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเสนอรายชื ่อบุคคลเพื ่อแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลังจากมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   

มติ กศจ.กาญจนบุรี   
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน  51 ราย 

2. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการแจ้ งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ให้เสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลังจากมีการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่งให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

7.1  เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่  3/2564 วันจันทร์ที่  15  
มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
 

 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวอรวรรณ  คำมาก) 

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


























