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(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(4) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

      (นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร) 
(5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(6) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(7) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(8) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
(9) นายอนันต์  กัลปะ 
(10) นายโอภาส  เจริญเชื้อ 
(11) นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(12) นางสาวอรวรรณ  คำมาก    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(13) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                                  รองประธานกรรมการ 
     (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์) 
3. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)      
4. นายบุญชู  วิวัฒนาทร         
5. นายชาลี  สำรองทรัพย์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 
                    

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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   ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายวีระกิจ เม่งอำพัน               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3. น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. น.ส.น้ำทิพย์  หนูนันท์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี 
5. นายชยพล  แพงศรี เจ้าพนักงานปกครอง 
6. นายเกษมพงษ์  พรหมมา นิติกรชำนาญการพิเศษ  ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
8. น.ส.ศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
10.  น.ส.ดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

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 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที ่6/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2564     
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

3.1 เรื่อง   โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง 
 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
จัดโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง ณ พ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 6 
จังหวัด โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าว จังหวัดละ 147,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการครอบครัวผูกพันฯ ครั้ง
ที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕63 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี 
เขต 1 โดยมีมติให้สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม การเสนอวิทยากร/พิธีกร และการกำหนดวันจัดโครงการ  ทั้งนี้ เป้าหมาย    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง จำนวน 30 คน 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน 

3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเลื่อนกำหนดจัดโครงการครอบครัวผูกพันฯ จากเดิม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 
2564  ณ โ ร งแรมบ ้ านสวนฝน  อำ เภอ เม ื อ ง  จ ั งหว ั ดกาญจนบ ุ รี  เ ปล ี ่ ย น เป ็ น  ร ะหว ่ า ง ว ั นท ี ่  31 
มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ทั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยยกเลิกการพัก
ค้าง แต่เพ่ิมจำนวนวันจัดโครงการแทน ซึ่งสรุปรวมจัดโครงการครอบครัวผูกพันฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 วัน 

4. ผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการครอบครัวผูกพันฯ ระหว่าง
วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 60 คน มีการดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้  

๑) ภาควิชาการ/ภาคทฤษฎี คือ สาระความรู้หลักที่สำคัญต่อการสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจด้านเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานครอบครัว และเพื่อให้มีความสามารถคิด วิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ วางแผนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีความสามารถในการทำงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มาให้รู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 

๒) ภาคปฏิบัต ิ คือ กระบวนการเร ียนรู ้ท ี ่ให ้นักเร ียนและผู ้ปกครองได้ลงมือกระทำจริงและ  
ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือทำ โดยนักเรียนและผู้ปกครองจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่   
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ทำให้เกิดทักษะ ประสบการณ์และความรู้ใหม่ในการสร้างความผูกพันในครอบครัว 
ผ่านฐานกิจกรรมสร้างความผูกพันสร้างสรรค์รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 
1 ทำขนมบัวลอย ฐานที่ 2 ทำขนมวุ้นปีโป้นมสด ฐานที่ 3 ทำอาหารไข่เจียวพระอาทิตย์แบบคลีน ฐานที่ 4 ทำอาหาร 
ขนมปังหน้าหมู และปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องครอบครัวในกิจกรรม “เรื่องเล่า เร้าพลัง” และกิจกรรม 
“อยากท่ีจะบอก..ยากท่ีจะพูด” 

5. ผลที่ได้รับ นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวผูกพันฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว รวมทั้งเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีความรัก ความผูกพัน อันจะส่งผลให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถขัดเกลา ปลูกฝัง สร้างสมาชิกครอบครัวให ้เป ็นคนดีและเ ป็นทรัพยากร 
ที่มีค่าของสังคมต่อไป ภาพกิจกรรมดังแนบ 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.2 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคำสั่งที่ 353/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้แทน
โรงเรียนในระบบระดับมัธยม เป็นประธานกรรมการ รวมคณะกรรมการ จำนวน 14 คน (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 1 หน้า 109-110)  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3 เรื่อง  โรงเรียนเอกชนในระบบขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  
 

ด้วยโรงเรียนบ้านอุ่นรัก อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตน้รัก 
อานันดมรรค” 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประชุม   รับทราบ 
 
 

3.4 เรื่อง   ทำเนียบรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ นอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำทำเนียบโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนใน

ระบบจำนวน 24 แห่ง โรงเร ียนนอกระบบจำนวน 37 แห่ง รายละเอียดประกอบด้วย รายชื ่อผ ู ้อำนวยการ                
เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ โทรสารของโรงเรียน เพื่อการติดต่อประสานงาน (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 2  หน้า 111-119) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประชุม   รับทราบ 
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3.5 เรื่อง   การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
              ของสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 แบบ onsite 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอการเปิดภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน
รวม 307 โรงเรียน ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ความเห็นชอบการเปิดเรียน โดยดำเนินการ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือขอความร่วมมือจากศูนย์อนามัยที่ ๑๑ การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด ๑๙  

 หน่วยงานสถานศึกษาที่ประเมินตนเองเพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามแบบประเมิน      
ผ่านระบบ Thai  Stop  Covid  ของกรมอนามัย และได้ร ับอนุญาตให้เปิดทำการสอนแบบ onsite ได้ จำนวน         
307 โรงเรียน ดังนี้  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 120-139 )  

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 299 โรงเรียน 
1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 70 โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน 
3.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 56 โรงเรียน 
4.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 86 โรงเรียน 
5.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี           จำนวน 29  โรงเรียน 
6.โรงเรียนในสังกัดส่วนกลาง                                                             จำนวน  1  โรงเรียน 
7.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตชด.)                                   จำนวน 14 โรงเรียน 
8.โรงเรียนในสังกัดเอกชน                จำนวน  3  โรงเรียน 
 

วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน 
1.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
2.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
3.วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี (ขอเปิดก่อน 14 มิ.ย. 64) 
4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
5.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
6.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 

โรงเรียนเอกชนนอกระบบกวดวิชา จำนวน 2 โรงเรียน 
1.โรงเรียนกวดวิชารวีกาญจน ์
2.โรงเรียนกวดวิชาเมธาภัตร 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประชุม   รับทราบ 
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3.6 เรื่อง   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 

ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  จำนวน 22 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 259 อัตรา นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่    
วันศุกร์ที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 3,483 ราย    

- ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิสอบ                จำนวน         18   ราย 
- ผู้มีสิทธิสอบ                                  จำนวน    3,465    ราย 
 

และได้กำหนดการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 และภาค ข 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564  
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  2564 
เวลา 09.00  -  11.30 น. 
เวลา 13.00  -  14.30 น. 
เวลา 15.30  -  16.30 น. 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ  

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 

50 คะแนน 

50 คะแนน 
 

 

 

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตยท์ี่ 29 สิงหาคม  2564 
เวลา 09.00  -  11.30 น. 
เวลา 13.00  -  14.30 น. 
เวลา 15.30  -  16.00 น. 

 
มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 
มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
100 คะแนน 

75 คะแนน 

25 คะแนน 
 

 

 
โดยจัดสนามสอบ 2 สนามสอบ ดังนี้ 
 

1. สนามสอบท่ี 1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   จำนวน 1,960 ราย  80  ห้องสอบ 
รหัสวิชา 01 คณิตศาสตร์  จำนวน 199 ราย 7 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ  จำนวน 263 ราย 11 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 11 ภาษาพม่า  จำนวน 6 ราย 1 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 20 สังคมศึกษา  จำนวน 556 ราย 23 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 27 พลศึกษา  จำนวน 392 ราย 16 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 56 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จำนวน 49 ราย 2 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 57 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  จำนวน 495 ราย 20 ห้องสอบ 
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2. สนามสอบท่ี 2 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1,505  ราย  63  ห้องสอบ 
รหัสวิชา 02 ภาษาไทย   จำนวน 253 ราย 10 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 05 ภาษาจีน  จำนวน 28 ราย 2 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 14 วิทยาศาสตร์  จำนวน 335 ราย 13 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 17 เคมี  จำนวน 44 ราย 2 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 28 ดนตรี/ดนตรีศึกษา  จำนวน 36 ราย 1 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 30 ดนตรีสากล  จำนวน 39 ราย 2 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 32 นาฏศิลป์ จำนวน 24 ราย 1 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 36 อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)  จำนวน 54 ราย 2 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 42 ศิลปะ/ศิลปศึกษา  จำนวน 63 ราย 3 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 46 คอมพิวเตอร์  จำนวน 483 ราย 19 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 51 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จำนวน 33 ราย 2 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 54 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ จำนวน 33 ราย 2 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 58 จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะแนว  จำนวน 2 ราย 1 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 59 บรรณารักษ์  จำนวน 27 ราย 1 ห้องสอบ 
รหัสวิชา 60 การเงิน/การบัญชี  จำนวน 52 ราย 2 ห้องสอบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ประชุม   รับทราบ 
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3.7 เรื่อง   การให้รายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี  ไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ในบัญชี กศจ.สมุทรปราการ 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564  มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ในบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบ
นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวนผู้ที่ข้ึนบัญชี 
จำนวนผู้สอบแข่งขัน

ได้คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 ฟิสิกส์ 32 19  
2 ชีววิทยา 61 49  

 รวม 93 68  
 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง   
ครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวนที่ขอใช้บัญชี หมายเหตุ 
1 ฟิสิกส์ 2  
2 ชีววิทยา 1  

 รวม 3  
 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563  มีผู้ประสงค์ให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้  

      3.1  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์  จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
ที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที ่

สอบได้ 
โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง

เลขที่ 
หมายเหตุ 

1 น.ส.วชิราภรณ์  
         บุญมีสุข 

22 โรงเรียนราชประชาสมาสัย  
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พระประแดง 18150  

2 น.ส.จันทร์สว่าง  
       พนมไพร 

23 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พระประแดง 10504  
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      3.2  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา  จำนวน  1 ราย ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ลำดับที ่
สอบได้ 

โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

หมายเหตุ 

1 
น.ส.สิริยา  
        ไทยภักดี 

13 สตรีสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 17858  

 
4. ภายหลังการให้รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปขึ้นบัญชี

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย  มีรายชื่อคงเหลือในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2563  ดังนี้ 
 

ที ่
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จำนวน
ผู้ที่ขึ้น
บัญชี 

บรรจุ
แต่งตั้ง
แล้ว 

กศจ.อ่ืน 
ขอใช้ 

สละสิทธิ์ คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

1 ฟิสิกส์ 32 8 5 2 17  
2 ชีววิทยา 61 8 2 5 46  
3 ภาษาจีน 15 12 2 - 1  
 รวม 108 28 9 7 64  

 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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3.8 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2563 โดยให้บังคับใช้กับทุกส่วน
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ     
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 140-165) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเรียนว่าสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 166-182 ) 

การนี ้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดรายละเอียดตัวชี ้วัดและคะแนน           
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียด  
ดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า  183-193) 

 
ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

รายละเอียด 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 

หลักเกณฑ์ ว. 7 (ใหม่) หลักเกณฑ์ ว. 6 (เดิม) 

1. การกำหนดประเภท 
    ของสถานศึกษา 
 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1. ประเภทประถมศึกษา 
2. ประเภทมัธยมศึกษา 
3. ประเภทการศึกษาพิเศษ 
 
 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1. ประเภทประถมศึกษา 
2. ประเภทมัธยมศึกษา 
3. ประเภทการศึกษาพิเศษ 

2. การกำหนดสัดส่วนจำนวน 
    ตำแหน่งว่าง 

     ให้ กศจ. กำหนดสัดส่วนของ
ตำแหน่งว่าง ท่ีจะใช้รับย้ายและใช้บรรจุ
แต่งตั้งจากบัญชีของผู้ได้รับการคดัเลือก 
ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภท
ของสถานศึกษา ให้เท่าหรือต่างกัน 
ได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 
 

     ให้ กศจ. กำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง 
ที่จะใช้รับย้ายและใช้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชี
ของผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทของ
สถานศึกษา ให้เท่าหรือต่างกัน 
ได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 

3. การกำหนดขนาดสถานศกึษา 
    (ให้ สพฐ. กำหนดขนาดของ    
    สถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน) 

แบ่งออกเป็น 4 ขนาดตามจำนวนนักเรียน 
ดังนี ้
- ขนาดเล็ก    ตั้งแต่ 119 คนลงมา 
- ขนาดกลาง  ตั้งแต่ 120 - 719 คน 
- ขนาดใหญ่   ตั้งแต่ 720 - 1,679 คน 
- ขนาดใหญ่พิเศษ  ตั้งแต่ 1,680 คน
ขึ้นไป 
 
 
 
 

แบ่งออกเป็น 4 ขนาดตามจำนวนนักเรียน ดังนี้ 
- ขนาดเล็ก    ตั้งแต่ 359 คนลงมา 
- ขนาดกลาง  ตั้งแต่ 360 - 1,079 คน 
- ขนาดใหญ ่  ตั้งแต่ 1080 - 1,679 คน 
- ขนาดใหญ่พิเศษ  ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป 
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รายละเอียด 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 

หลักเกณฑ์ ว. 7 (ใหม่) หลักเกณฑ์ ว. 6 (เดิม) 

4. คุณสมบัติผู้ขอย้าย    ต้องดำรงตำแหน่ง ผอ.รร/รอง ผอ.รร. 
(แล้วแต่กรณี) ในสถานศึกษาปัจจบุัน 
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยนับระยะเวลา 
ดำรงตำแหน่งถึงวันท่ี 30 กันยายนของ
ปีท่ียื่นคำร้องขอย้ายประจำป ี
 

      ** ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องไม่ตดิเง่ือนไข 
การบรรจุและแต่งตั้ง หรือเงื่อนไขการ
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 

   ต้องดำรงตำแหน่ง ผอ.รร/รอง ผอ.รร. 
(แล้วแต่กรณี) ในสถานศึกษาปัจจบุัน 
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ที่ส่งคำร้องขอ
ย้ายในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม ให้นับ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 

5. การยื่นคำร้องขอย้าย      ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่  
1 - 15 กรกฎาคม ไม่เวน้วันหยุดราชการ 
    * สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณายา้ยให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 
     * ใหร้ะบสุถานศึกษาที่ประสงคข์อย้าย
ไดเ้พียงสังกดัเดียว (สพท. หรอื สสศ.) 
     * กรณีย้ายในสังกดั สพท. ใหร้ะบุ
สถานศึกษาไดเ้พียงจังหวดัเดียว 
 

      ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่  
1 - 15 สิงหาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     * ใหร้ะบสุถานศึกษาที่ประสงคข์อย้ายได้
เพียงสังกัดเดยีว (สพท. หรือ สสศ.) 
     * กรณีย้ายในสังกดั สพท. ใหร้ะบุ
สถานศึกษาไดเ้พียงจังหวดัเดียว 

6. การพิจารณาย้าย     ให้พิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันท่ี 30 กันยายน และใหม้ีผล
ไม่ก่อนวันท่ี 1 ตลุาคม ของปีเดียวกัน 
 

    ให้พิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันท่ี 25 ตุลาคม และให้มผีล 
ไม่ก่อนวันท่ี 1 ตลุาคม ของปีเดียวกัน 

7. การส่งคำร้องขอย้าย คำร้องขอย้ายในจังหวัดเดียวกัน 
   - ให้ส่งถึง สพท.ปลายทาง ภายในวันที ่
31 กรกฎาคม ของปีเดยีวกัน 
คำร้องขอย้ายระหว่างจังหวัด 
   - ให้ส่งถึง สพท.ปลายทาง โดยอนุมัติ 
กศจ. ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปี
เดียวกัน 
 

คำร้องขอย้ายในจังหวัดเดียวกัน 
   - ให้ส่งถึง สพท.ปลายทาง ภายในวันที ่31 
กรกฎาคม ของปีเดยีวกัน 
คำร้องขอย้ายระหว่างจังหวัด 
   - ให้ส่งถึง สพท.ปลายทาง โดยอนุมัติ กศจ. 
ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน 
 

8. การพิจารณาการย้าย สังกัด สพฐ.     1. ให้ สพท. ร่วมกันจัดทำข้อมลู  
เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย แลว้
เสนอคณะกรรมการประเมิน 
ประกอบด้วย ผอ.สพท. ทุกเขตใน
จังหวัด และ ศธจ. เพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบข้อมลู ประเมินศักยภาพ และ
จัดลำดับตามองค์ประกอบ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด ก่อนเสนอ อกศจ. กลั่นกรอง 
โดยให้เลือก ผอ.เขตคนใด 
คนหนึ่งเป็นประธาน  
 

     ** ทั้งนี้ อาจให้ผู้ขอย้ายมาแสดง
วิสัยทัศน์ด้วยตนเองก็ได ้

     ให้ สพท. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบ          
การพิจารณาย้าย และให้ ผอ.สพท.  
ทุกเขตในจังหวัด เป็นคณะทำงานร่วมกัน
ตรวจสอบข้อมลูและจัดทำรายละเอียด    
ก่อนเสนอ อกศจ. ประเมินศักยภาพ และ
กลั่นกรองการย้าย 
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รายละเอียด 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 

หลักเกณฑ์ ว. 7 (ใหม่) หลักเกณฑ์ ว. 6 (เดิม) 

 

     2. เมื่อ ศธจ. ได้รับรายละเอียดตาม
ข้อ 1. แล้ว ให้เสนอ อกศจ. ตรวจสอบ
การให้คะแนนตัวช้ีวัดฯ ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่กำหนด 
 

 

9. การย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
    แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 

ประเภทที่ 1 ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มี 2 กลุ่ม ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาท่ัวไป 
   - เป็นสถานศึกษาท่ี กศจ. เห็นว่าต้อง
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

   กลุ่มที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบาก 
   1. เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงใน
ถิ่นทุรกันดาน เสี่ยงภัย ชายแดน ตาม
ประกาศที่ สพฐ. กำหนด 
   2. เป็นสถานศึกษาขนาดกลางหรือเล็ก        
ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
   3. เป็นสถานศึกษาที่ส่วนราชการกำหนด 
ให้ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษ 

ประเภทที่ 2 ยา้ยเพื่อแก้ปัญหาการบริหาร 
จัดการในสถานศึกษา 
 

ประเภทที่ 1 ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มี 2 กลุ่ม ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ในสถานศึกษาท่ัวไป 
   - เป็นสถานศึกษาท่ี กศจ. เห็นว่าต้องมี  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

   กลุ่มที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
สถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบาก 
   1. เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาน เสี่ยงภัย ชายแดน ตามประกาศ     
ที่ สพฐ. กำหนด 
   2. เป็นสถานศึกษาขนาดกลางหรือเล็ก        
ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
   3. เป็นสถานศึกษาที่ส่วนราชการกำหนด     
ให้ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษ 

ประเภทที่ 2 ยา้ยเพื่อแก้ปัญหาการบริหาร 
จัดการในสถานศึกษา 
 
 

10. การย้ายกลุ่มที่ 1 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป 

     กรณี สพท. เห็นว่ามีเหตุผลความ
จำเป็นพิเศษที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ให้ สพท. ประกาศรายช่ือ
สถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
พร้อมท้ังเงื่อนไขที่กำหนด โดยความ
เห็นชอบของ กศจ. เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
     * ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวจะต้อง 
มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างอยู่ 
หรือท่ีคาดว่าจะว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กรณี สพท. เห็นว่ามเีหตผุลความจำเป็น
พิเศษที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
ให้ สพท. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา พร้อมท้ังเงื่อนไข
ที่กำหนด โดยความเห็นชอบของ กศจ.   
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  
     * ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวจะต้อง 
มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างอยู่ หรือท่ี
คาดว่าจะว่าง 
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รายละเอียด 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 

หลักเกณฑ์ ว. 7 (ใหม่) หลักเกณฑ์ ว. 6 (เดิม) 

9. การย้ายกลุ่มที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพ 
ความยากลำบาก 

     กรณี สพท. พิจารณาแล้วเห็นว่า
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใด            
ที่มีสภาพความยากลำบากในการจัด
การศึกษา ให้ สพท. ประกาศรายชือ่
สถานศึกษาพร้อมทั้งเป้าหมายการพัฒนา 
โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นระยะ 
เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  
     * ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวจะต้อง 
มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างอยู่ 
หรือท่ีคาดว่าจะว่าง 
 

กรณี สพท. พิจารณาแล้วเห็นว่าตอ้งมี      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใด ที่มีสภาพ
ความยากลำบากในการจัดการศึกษา ให้ สพท. 
ประกาศรายชือ่สถานศึกษาพร้อมทั้งเป้าหมาย
การพัฒนา โดยความเห็นชอบของ กศจ.    
เป็นระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  
     * ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวจะต้อง 
มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างอยู่ หรือ   
ที่คาดว่าจะว่าง 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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3.9 เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
 ราย นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท 

 

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2564 ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ราย นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท ตำแหน่ง      
ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 ขอย้าย
มาดำรงตำแหน่งครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยที ่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการทำหนังสือหารือในประเด็น  ที ่ว่า 
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สามารถพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งในกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (ซึ ่งเป็นการ
พิจารณาย้ายข้ามเขตพ้ืนที่การศึกษา) ได้หรือไม่ อย่างไร” นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเรียนว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือตอบกลับว่า เนื่องจาก
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดให้ กศจ. มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 7 หน้า  194) 

ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ       
ราย นายอภิศิษฎ์ บัวปรอท ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                  
ในการประชุมครั ้งที ่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี               
ที่ 198/2564 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

4.1  เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนวิวเทควันโด” 
 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขอความเห็นชอบการขออนุญาตจัดการศึกษา โดย
ครอบครัว “บ้านเรียนวิวเทควันโด” โดยนายเกรียงไกร เพิ่มทวี (ผู้ปกครอง) อยู่บ้านเลขที่ 71/1 ม.10 ตำบลท่ามะกา  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้แก่บุตรที่อยู่ในปกครอง 
จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงรัศม์รัญ  เพิ่มทวี อายุ 6 ปี 9 เดือน เลขประจำตัวประชาชน 1-1030-00293-24-5 ใน
ระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปโดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวิวเทควันโด” 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12 
ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ความว่า “ให้
ครอบครัว” ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คำขออนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  และข้อ 3 ความว่า “ให้
สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตแก่ครอบครัวที่
ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยครอบครัวของนายเกรียงไกร เพ่ิมทวี (ผู้ปกครอง)  โดยขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 
คน คือ เด็กหญิงรัศม์รัญ  เพิ่มทวี ในระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวิวเทควันโด” สถานที่จัดการศึกษา 71/1 ม.10 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว“บ้านเรียนวิวเทควันโด” เมื่อวันที ่ 5 พฤษภาคม 2564 และ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ ตรวจสอบให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   ให้เป็นไป
ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ระบุว่า ให้ครอบครัว
ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายืน่คำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงาน คำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

เว้นแต่ ผู ้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู ้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณในการจัด
การศึกษา 

(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย  หลักการ

และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
   

นอกจากนี้  ผู ้ขอจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยครอบครัว ได้ส่งแผนการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  โดย
ครอบครัว“บ้านเรียนวิวเทควันโด”เพื ่อให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พิจารณา
ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
(2) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
(3) ระดับการศึกษาที่จัดการศึกษา 
(4) จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
(5) รูปแบบการจัดการศึกษา 
(6) การจัดสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 
(7) การวัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
คำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนวิวเทควันโด”  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นไปกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ     

ที่เก่ียวข้อง ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว 
จึงเห็นควรอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของนายเกรียงไกร เพิ่มทวี (ผู้ปกครอง)      

ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงรัศม์รัญ  เพิ่มทวี ในระดับประถมศึกษา                
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปโดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวิวเทควันโด” 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่4/2564 เมื่อวันที่ 

21 มิถุนายน 2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีเเล้ว มีมติเห็นชอบ
ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบและอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของนายเกรียงไกร 
เพิ่มทวี สำหรับจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงรัศม์รัญ  เพิ่มทวี ในระดับ ประถมศึกษา       
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.2  เรื่อง การเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนเหมันต์” 
 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขอความเห็นชอบเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของ    
“บ้านเรียนเหมันต์” โดยนางสาวขนิษฐา  ทวีศรี (ผู้ปกครอง) อยู่บ้านเลขท่ี 12 ม.2 ตำบลดอนตาเพชร  อำเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื ่นคำขอการเลิกจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัวให้แก่บุตรที ่อยู ่ในปกครอง คือ            
เด็กชายเหมันต์  อวาลัว ร ักฮาเวนดร้า อายุ 7 ปี 6 เดือน เลขประจำตัวประชาชน 1-1107-04465-80-6               
ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12 
ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ความว่า  
“ให้ครอบครัว” ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คำขออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (7) แผนการจัดการศึกษาที ่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนด             
ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  และข้อ 3 ความว่า 
“ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาต                   
แก่ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับคำขอการเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

ครอบครัวของนางสาวขนิษฐา  ทวีศรี (ผู ้ปกครอง)  โดยขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือ                        
เด็กชายเหมันต์  อวาลัว รักฮาเวนดร้า ในระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ปัจจุบันอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 เนื่องจากนำบุตรเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)    
วิธีเรียนทางไกล ในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
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คำขอเลิกจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนเหมันต์” 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 
 

กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการขออนุญาตให้เลิกการจัด

การศึกษาดังกล่าวเป็นไปกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เก่ียวข้อง ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแล้ว 

เห็นควรอนุญาตให้เลิกการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ของนางสาวขนิษฐา  ทวีศรี (ผู้ปกครอง)  
ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือ เด็กชายเหมันต์  อวาลัว รักฮาเวนดร้า ในระดับประถม
ศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่4/2564 เมื่อวันที่ 

21 มิถุนายน 2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีเเล้ว มีมติเห็นชอบ
ให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนเหมันต์”ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ 
เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบและอนุญาตการเลิกจัดศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว “บ้านเรียนเหมันต์”ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2564     
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.3  เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

ผู้ย่ืนคำร้องขอย้าย 
ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ 

1 นายเสวย  เสนแก้ว ผอ.รร.บ้านห้วยหิน 
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

รร.วัดหนองปลิง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2 นางสาวศิริภรณ์  พึ่งกัน ผอ.รร.บ้านบะลังกา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เขาวงพระจันทร์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 ส ั ่ง ณ ว ันที ่  3 เมษายน 2560                

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง          

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

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

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

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/961 ลงวันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื ่อง คำอธิบาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2564 อนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศเพ่ิมเติมรอบท่ี 2) รายละเอียดดังนี้  

1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

1 ผอ.รร. วัดหนองปลิง ห้วยกระเจา 4061 192 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

2 ผอ.รร. เขาวงพระจันทร ์ เลาขวัญ 4409 161 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
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1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน  9  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

ประเภทประถมศึกษา 

1 รอง ผอ.รร. วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวทิยา" เมืองกาญจนบุร ี 273 881 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

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

3 รอง ผอ.รร. วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา 1880 675 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

4 รอง ผอ.รร. บ้านซองกาเรีย สังขละบรุ ี 1056 675 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
5 รอง ผอ.รร. วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 1244 1,044 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
6 รอง ผอ.รร. ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 3548 1,147 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

ประเภทมัธยมศึกษา 

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

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

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

 
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับ

ย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภท ของสถานศึกษา ให้
เท่ากันหรือต่างกัน ได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้ 
ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  

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

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1  อัตรา 
กำหนดในภาพรวมของจังหวัด 

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

2.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  แยกตามประเภทของสถานศึกษา ได้แก่ ประเภท
ประถมศึกษา จำนวน 6 อัตรา และประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

1) ประเภทประถมศึกษา  จำนวน 6 อัตรา  
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 
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2) ประเภทมัธยมมศึกษา  จำนวน 3 อัตรา 
ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  

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

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

3. ปรากฏว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ยื่นคำร้องขอ
ย้ายตามประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ขอย้ายไปที่ 
1 นายเสวย  เสนแก้ว ผอ.รร.บ้านห้วยหิน 

สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
รร.วัดหนองปลิง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2 นางสาววรรยุภา  ระดาดาษ ผอ.รร.บ้านน้ำคลุ้ง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เขาวงพระจันทร์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3 นางสาวศิริภรณ์  พึ่งกัน ผอ.รร.บ้านบะลังกา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เขาวงพระจันทร์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

** หมายเหตุ : ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย  

4. อกศจ.กาญจนบุรี ไดพ้ิจารณาประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายตามรายละเอียด 
องค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีผลการประเมินศักยภาพผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้าย จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
ขอย้ายไปที่ คะแนนประเมินศักยภาพ 

(องค์ประกอบที่ 1 – 7) 

1 นายเสวย  เสนแก้ว 
ผอ.รร.บ้านห้วยหิน 
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

รร.วัดหนองปลิง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

80.49  คะแนน 

2 นางสาวศิริภรณ์  พึ่งกัน 
ผอ.รร.บ้านบะลังกา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เขาวงพระจันทร์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

92.11  คะแนน 

3 นางสาววรรยุภา  ระดาดาษ 
ผอ.รร.บ้านน้ำคลุ้ง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เขาวงพระจันทร์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

75.74  คะแนน 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย จำนวน   

3 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายซี่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้ผ่าน     
การประเมินศักยภาพ การกลั ่นกรองการย้าย แล้วนำผลการพิจารณามาจัดเรียงลำดับ จาก อกศจ.กาญจนบุรี           
เรียบร้อยแล้ว 
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ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

2564 มีมติเห็นชอบให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

ผู้ย่ืนคำร้องขอย้าย 
ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ 

1 นายเสวย  เสนแก้ว ผอ.รร.บ้านห้วยหิน 
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

รร.วัดหนองปลิง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2 นางสาวศิริภรณ์  พึ่งกัน ผอ.รร.บ้านบะลังกา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เขาวงพระจันทร์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 

(เพ่ิมเติม) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

ผู้ย่ืนคำร้องขอย้าย 
ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ 

1 นายเสวย  เสนแก้ว ผอ.รร.บ้านห้วยหิน 
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

รร.วัดหนองปลิง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2 นางสาวศิริภรณ์  พึ่งกัน ผอ.รร.บ้านบะลังกา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เขาวงพระจันทร์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
2. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 2 รายดังกล่าว 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.4  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามผลการคัดเลือก ปี พ.ศ. 2563 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกและขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 3 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 เมษ ายน 2560                            
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีได้รับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ประเภท
ประถมศึกษา ที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ให้เท่ากัน
หรือต่างกัน ได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

1 รอง ผอ.รร. วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวทิยา" เมืองกาญจนบุร ี 273 881 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
2 รอง ผอ.รร. บ้านห้วยน้ำขาว เมืองกาญจนบุร ี 12 426 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
3 รอง ผอ.รร. วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา 1880 675 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
4 รอง ผอ.รร. บ้านซองกาเรีย สังขละบรุ ี 1056 675 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
5 รอง ผอ.รร. วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 1244 1,044 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
6 รอง ผอ.รร. ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 3548 1,147 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

1.2 การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

ที ่ สังกัด 
ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  

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

1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 2  อัตรา กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

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

รวมท้ังจังหวัด 6  อัตรา 3  อัตรา 3  อัตรา 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 และเขต 4 แจ้งว่ามีตำแหน่ง
ว่างเนื่องจากได้ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศเพ่ิมเติม) ไปแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง  

ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอใช้อัตราว่างสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยมีอัตราว่างที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้ จำนวน         
5 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

1 รอง ผอ.รร. วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวทิยา" เมืองกาญจนบุร ี 273 881 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
2 รอง ผอ.รร. บ้านห้วยน้ำขาว เมืองกาญจนบุร ี 12 426 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
3 รอง ผอ.รร. บ้านซองกาเรีย สังขละบรุ ี 1056 675 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
4 รอง ผอ.รร. วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 1244 1,044 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
5 รอง ผอ.รร. ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 3548 1,147 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

3. ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีตำแหน่งว ่าง           
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ซึ่งเป็นตำแหน่ง
ว่างที่ได้นำไปกำหนดสัดส่วนตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2564 แล้ว แต่ปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไม่ได้นำ
ตำแหน่งว่างดังกล่าวไปประกาศรับย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) จึงไม่ได้รายงานตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

4. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า บัญชีผู้สอบคัดเลือกดังกล่าวจะ
หมดอายุภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และยังคงเหลือบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ตามประกาศดังกล่าว แยกตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ที ่ สังกัด 
ผู้ขึ้นบัญชี
ทั้งหมด 

ผู้ขึ้นบัญช ี
คงเหลือ 

ผู้ผ่านการพัฒนา 
ก่อนแต่งต้ัง 

หมายหตุ 

1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 65 ราย 12 ราย 3 ราย รอการพัฒนาฯ 9 ราย 
2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 65 ราย 21 ราย - รอการพัฒนาฯ 21 ราย 

 รวม 130 ราย 33 ราย 3 ราย  

5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง     
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำดับที่ 54 - 56 จำนวน 3 ราย ให้มา
รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมีตำแหน่ง
ว่างที่ใช้ในการเลือกสถานศึกษา จำนวน 5 อัตรา ซึ่งมีผลการเลือกสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

1 0310007 นายประยูร อนันต๊ะ บ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 0310151 นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล วัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

3 0310017 นางสาวจุฑามาศ  ศิลปไพบูลย์พานิช ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. ตามท่ี กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติให้ใช้ตำแหน่ง

ว่างเพ่ือใช้ในการรับย้ายและบรรจุ จำนวน 6 อัตรา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3 และเขต 4 ประกาศตำแหน่งว่างใน
การรับย้าย จำนวน 5 อัตรา ปรากฏว่าไม่มีผู ้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่ างที่ประกาศรับย้าย และได้แจ้งให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ เพ่ือขอใช้ตำแหน่งว่างในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง          
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งผ่านการพัฒนาแล้ว จำนวน 3 ราย มารายงานตัว เพ่ือเลือกสถานศึกษาตามตำแหน่งว่าง 
5 อัตรา ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0258/ว 1112  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2564 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้เลือกสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ที ่ รหัสประจำตัว 
ผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน สังกัด 

1 0310007 นายประยูร อนันต๊ะ บ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 0310151 นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล วัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

3 0310017 นางสาวจุฑามาศ  ศิลปไพบูลย์พานิช ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เสนอ อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี  ซึ่งที่ประชุม อกศจ.กาญจนบุรี 
เห็นว่า ตามมติ กศจ.ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อใช้ ในการ
รับย้ายและบรรจุ จำนวน 6 อัตรา แต่ในข้อเท็จจริง ปรากฏเพียง 5 อัตรา ที่เป็นตำแหน่งว่างในสถานศึกษาสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3 และเขต 4 ไม่ปรากฏตำแหน่งว่างสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (โรงเรียน    
วัดพระแท่นดงรัง) ซึ่งหากดำเนินการใช้ตำแหน่งว่างเพียง 5 อัตรา จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ใน      
การประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ดังกล่าว  จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 ให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งความประสงค์ใช้ตำแหน่งว่าง ( โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง) เพื่อใช้
บรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกฯ  หาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งความประสงค์นำตำแหน่งว่างใช้สำหรับ        
การบรรจุและแต่งตั้ง ก็ให้นำตำแหน่งว่างใช้ในการเลือกสถานศึกษาของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ต่อไป 

3.2 เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง    
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ (ตำแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการคัดเลือก 5 อัตรา) 

3.3 เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง    
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามท่ี อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ (ตำแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการคัดเลือก 6 อัตรา) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทำหนังสือยืนยันความประสงค์ หากจะใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่ง        
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์นำตำแหน่ง
ว่างตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก 
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/1810 ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2564  
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. พิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งมีตำแหน่งว่างที่นำมาใช้ในการเลือก จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ หรือไม่ 
 

ที ่ รหัสประจำตัว 
ผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน สังกัด 

1 0310007 นายประยูร อนันต๊ะ บ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 0310151 นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล วัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

3 0310017 นางสาวจุฑามาศ  ศิลปไพบูลย์พานิช ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

2. หรือจะพิจารณาให้นำตำแหน่งว่างตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดพระแท่นดงรัง มาใช้ในการเลือก 
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 6 อัตรา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามผลการเลือกสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ที ่ รหัสประจำตัว 
ผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน สังกัด 

1 0310007 นายประยูร อนันต๊ะ บ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 0310151 นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล วัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

3 0310017 นางสาวจุฑามาศ  ศิลปไพบูลย์พานิช วัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามมติคณะกรรมกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
1. อนุมติให้นำตำแหน่งว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มาใช้ในการเลือกสถานศึกษารวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 6 อัตรา เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา      
ในวันที่ 30 มิถุนายน  2564   จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ รหัสประจำตัว 
ผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน สังกัด 

1 0310007 นายประยูร อนันต๊ะ บ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2 0310151 นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล วัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

3 0310017 นางสาวจุฑามาศ  ศิลปไพบูลย์พานิช วัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามมติคณะกรรมกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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4.5  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.
กาญจนบุรี และกศจ.สมุทรปราการ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2563  จำนวน  26 อัตรา  และให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ มาข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3  อัตรา/ 
รวมทั้งสิ้น 29 อัตรา  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิ มเติม
(มาตรา 47 และมาตรา 53) 

2.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

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

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

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

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

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดอายุการ  
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง รายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ฯ มีรายชื่อคงเหลือในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

ที ่
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จำนวน
ผู้ที่ขึ้น
บัญชี 

บรรจุ
แต่งตั้ง
แล้ว 

กศจ.อ่ืน 
ขอใช้ 

สละสิทธิ์ คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

1 ฟิสิกส์ 32 8 5 2 17  
2 ชีววิทยา 61 8 2 5 46  
3 ภาษาจีน 15 12 2 - 1  
 รวม 108 28 9 7 64  
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2. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม  2564 อนุมัติตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี จำนวน 27  อัตรา/ตำแหน่ง  ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์      จำนวน  16 อัตรา/ตำแหน่ง   
2) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา   จำนวน  10 อัตรา /ตำแหน่ง   
3) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน   จำนวน   1  อัตรา/ตำแหน่ง     

3. เนื่องจาก บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจงหวัดกาญจนบุรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกภาษาจีน คงเหลือ จำนวน 1 ราย  โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2564 อนุมัติให้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ มาขึ ้นบัญชีเป็นผู ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ดกาญจนบุรี                
กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน  จำนวน  3  ราย 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำหนังสือเรียกตัวผู้ มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2564  และผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมารายงานตัวเพ่ือเลือก
สถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิกส์  จำนวน 17 ราย (ลำดับที่ 21 และลำดับที่ 25    
สละสิทธิ์)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งได้ จำนวน 15 ราย  (หมดบัญชี)     
ยังคงเหลือโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  อำเภอท่ามะกา  ตำแหน่งเลขที่ 33456 ตำแหน่งเลขท่ีจ่ายตรง 0337603  
ที่ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการบรรจุ  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ลำดับที่ 
สอบได้ 

โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 

1 น.ส.กุลปริยา  
      ศิริพันธุ ์

14 วิสุทธรังษี ท่าม่วง 109883  

2 นายวัชรินทร์ 
จันทวัน 

15 เทพมงคลรังษี เมืองฯ 3661  

3 นายสิทธิเชษฐ์  
        นวลแขว่ง 

16 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา 103477  

4 น.ส.กมลพรรณ  
         อินดู 

17 ท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา 31173  

5 นายภูมิภัทร  
       วะลับ 

18 อุดมสิทธิศึกษา สังขละบุรี 31967  

6 นายนวฉัตร  
      โพธิ์สมบูรณ์ 

19 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย 133560  

7 นายธนกร  
      บัวแย้ม 

20 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย 107620  

8 นายกิตติชัย  
      สุขยิ่ง 

24 อุดมสิทธิศึกษา  สังขละบุรี 32123  

9 น.ส.มณีเกศ  
     รอบโลก 
 

26 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย 103482  
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ลำดับที่ 
สอบได้ 

โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 

10 นายบัญชา 
      มีหลัก 

27 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ท่าม่วง 337313  

11 น.ส.ปรียารัตน์  
    แกล้วกล้า 

28 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ 3716  

12 น.ส.จันทร์จิรา  
   จูมพันพร้าว 

29 หนองรีประชานิมิต บ่อพลอย 3867  

13 นายเจตนิพัทธ์  
     สารพันธ ์

30 อุดมสิทธิ์ศึกษา สังขละบุรี 31963  

14 น.ส.ปรียาภรณ์  
     น้อยตำแย 

31 ไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยค 2020  

15 น.ส.ชลิตา  
     เครือแหยม 

32 หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บำรุง 

ท่าม่วง 2726  

   4.2 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา  จำนวน 11 ราย (ลำดับที่ 22 สละสิทธิ์)  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งได้ จำนวน 10 ราย  (คงเหลือผู้ขึ้นบัญชีในกลุ่มวิชาชีววิทยา 
จำนวน 36 ราย) ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ลำดับที่ 
สอบได้ 

โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

หมายเหตุ 

1 น.ส.ภัทรกันย์  
       กิติยศ 

15 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย 129543  

2 นายพีรวัส  
     กาญจนรัตน์ 

16 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา 127258  

3 น.ส.วนิดา  
      จารวุรรณ 

17 พนมทวนชนูปถัมภ์  พนมทวน 3702  

4 น.ส.ปัฐนิดา  
     กำลังหาญ 

18 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย 33352  

5 น.ส.เกวรินทร์  
        สุปินะ 

19 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย 40481  

6 นายอนุรักษ์  
       นลิหุต 

20 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ไทรโยค 2731  

7 นายเจนณรงค์ 
เสาวงค ์

21 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ 4448  

8 น.ส.รัฐนันท์  
      มณีกรรณ ์

23 หนองรีประชานิมิต บ่อพลอย 107623  

9 นายวีรภฏัศาสตรา 
 ชมภู 

24 ประชามงคล  ท่ามะกา 27174  

10 น.ส.นันทกานต์  
      ตะเกิงผล 

25 หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บำรุง 

ท่าม่วง 120291  
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              4.3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจีน  จำนวน 1 ราย (หมดบัญชี)    

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ลำดับที ่
สอบได้ 

โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 

1 
น.ส.พัณณิตา   
       หนูนรุัตน์ 

14 อุดมสิทธิศึกษา สังขละบุรี 52997  

 
5. ภายหลังการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563  ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะหมดอายุบัญชีในวันที่ 16 กันยายน 
2565  คงเหลือในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา  ดังนี้ 

ที ่
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จำนวน
ผู้ที่ขึ้น
บัญชี 

บรรจุ
แต่งตั้ง
แล้ว 

กศจ.อ่ืน 
ขอใช้ 

สละสิทธิ์ คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

1 ชีววิทยา 61 18 2 5 36  
 

6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน  จำนวน 3  ราย มาขึ้นบัญชีเป็น       
ผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเลือก
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564  ดังนี้    

ที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

จ่ายตรง 
อาศัยเบิกอันดับ 

1 
น.ส.มนัชญา   
        กาติ๊บ 

ท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา 54041 0337496 คศ.1  23,080 

2 
น.ส.เจียระไร              
          จินาอ ิ

เลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ 19943 0337898 คศ.1  22,560 

3 
น.ส.ปรารถนา   
         หอมลา 

ทองผาภูมิวิทยา ทองผาภูมิ 2667 0206440 คศ.3  53,780 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นควร นำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.กาญจนบุรี กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 15 อัตรา กลุ่ม
วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 10 อัตรา และกลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา   และบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดสมุทรปราการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน 3 อัตรา  รวมทั้งสิ้น 29 อัตรา คงเหลืออัตราว่างของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริ
วิทยา  อำเภอท่ามะกา  ตำแหน่งเลขที่ 33456 ตำแหน่งเลขที่จ่ายตรง 0337603  ที่มีความประสงค์ใช้ตำแหน่งว่าง
บรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชาฟิสิกส์ซึ่งหมดบัญชีแล้ว 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 29  อัตรา ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 

2564  ดังนี้ 
1) กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกฟิสิกส์           จำนวน 15 อัตรา  
2) กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกชีววิทยา         จำนวน 10 อัตรา  
3) กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาจีน         จำนวน 4  อัตรา    

2. ให้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย
ทุกราย 

3. ให้ผู ้มีอำนาจสั ่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดำเนินการบรรุและแต่งตั้ง รวมทั้งสิ้น 29 อัตรา ในวันจันทร์ที่ 
28 มิถุนายน 2564 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.6  เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการ                
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากร         

ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เพื่อขอโอนไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ราย 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 57)  
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่องการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เรื ่อง การโอน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
*การโอน*  หมายถึง  “การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของส่วนราชการหนึ่ง ไปดำรง
ตำแหน่งเดิม สังกัดส่วนราชการอ่ืน ในกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มี
หนังสือสอบถามการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ว่าจะขัดข้องในการโอนไปดำรงตำแหน่ง
ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือไม่ หากไม่ขัดข้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะพิจารณาให้
โอนได้ตั้งแต่เมื่อใด   

2. บัดนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอน พิจารณา
เรียบร้อยแล้ว ไม่ขัดข้องในการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
รายละเอียดประกอบการพิจารณารับโอน 

1 นายกิตติศักดิ์  ทวิยานนท์ 
ตำแหน่งคร ู
รร.อุดมสิทธิศึกษา 
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือน 20,250 บาท 
2. คุณวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขา (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)  
3. มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
4. ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาคดีอาญา 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 1450200178126 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน  
9. ให้โอนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม  2564 เป็นต้นไป 
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ที ่
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
รายละเอียดประกอบการพิจารณารับโอน 

2 นางสาวธันย์ธีตา  ธงชัย 
ตำแหน่งคร ู
รร.อุดมสิทธิศึกษา 
สังกัด สพม.กาญจนบุรี 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือน 19,770 บาท 
2. คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาชา (วิทยาศาสตร์เกษตร)  
3. มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
4. ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาคดีอาญา 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 1729900004860 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน  
9. ให้โอนได้ตั้งแต่ วันท่ี 1 กรกฎาคม  2564 เป็นต้นไป 
 
 

2 นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ 
ตำแหน่งคร ู
รร.ท่ามะกาวิทยาคม 
สังกัด สพม.กาญจนบุรี 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 รับเงินเดือน 30,200 บาท 
2. คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาชา (การบัญชี)  
3. มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
4. ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาคดีอาญา 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 3710500783622 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน  
9. ให้โอนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 3 รายดังกล่าว ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ ของทางราชการ 
ถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องและยินดีให้โอน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 3 ราย โอนไปดำรงตำแหน่งครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

จำนวน 3 รายดังกล่าว โอนไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งรายละเอียดข้อมูลของผู ้ขอโอนไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.7  เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปดำรงตำแหน่ง
สังกัดอ่ืน              

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โอนไปดำรงตำแหน่งครูที่สังกัดอ่ืน 
จำนวน 1 ราย 
 

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

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

และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง  การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่า มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยื่นคำร้องขอโอน  เพ่ือไปดำรงตำแหน่งในสังกัดอ่ืน จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เลขบตัรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด ขอโอนไปดำรงตำแหน่งที่ 

1 นายธนวันต์   ภักดีวัน 
1601100205023 

ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1 
เลขที่ตำแหน่ง  3873 
เลขที่จ่ายตรง (0006393) 
รับเงินเดือน 20,550 บาท 
โรงเรียนวัดเบญพาด 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์

 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ยินดีรับโอนข้าราชการ  รายดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว และหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมที่จะให้โอน เมื่อใด ให้แจ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการพิจารณารับโอนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
หน้า  195-198) 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องและยินยอมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวโอนไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ให้โอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนไม่ขัดข้องและยินยอมให้โอนได้ ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับโอน พิจารณายินดีรับโอนข้าราชการรายดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรให้โอน
ไปดำรงตำแหน่งที่สังกัดอื่นตามความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับโอน เพ่ือประกอบการพิจารณารับโอน ต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายธนวันต์   ภักดีวัน ตำแหน่งครู โรงเรียน           

วัดเบญพาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โอนไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ลงนามออกคำสั่งให้โอน โดยมีผลวันเดียวกัน กับวันที่รับโอน ทั้งนี้ แต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.8  เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัตใิช้ตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับการประกาศรับเปลี่ยน

ตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ   มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม 
 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

 

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

(มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง         

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

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

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ฉบับลงวันที ่ 9 มกราคม 2561 เรื ่อง 
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล ว่างจากการลาออกเพื่อไป
บรรจุแต่งตั้งทีส่่วนราชการอื่น 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงมีความประสงค์ขอนำตำแหน่งว่างดังกล่าว
ไปใช้ในการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยขอดำเนินการตามปฏิทิน ดังต่อไปนี้ 

ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ 
28 มิถุนายน 2564 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระหว่างวันท่ี 5 - 9 กรกฎาคม 2564 
ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4           
(ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งตาม
องค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัดที่ กศจ. กำหนด 

- เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมตัิ  
 

3. กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกอบด้วย 

๑) นายนฐกร  แสงจันทร์            รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4              ประธานกรรมการ 
2) นางสุณีย์  ฤทธิ์ภักดี              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
3) นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                กรรมการและเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการประเมินความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม กับตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4            ประธานกรรมการ 
2) นายบรรพจน์  ทัพซ้าย  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4   รองประธานกรรมการ 
3) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นายประจักร์  หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
5) นางสาวมาริสา  กฤชกา้นเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
6) นางลภัสรดา  สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้ว เป็นตำแหน่งว่างที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ และเป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรพิจารณาให้นำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการประกาศรับเปลี่ยน
ตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ
และแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ใช้ตำแหน่งว่างเพ่ือประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม 
 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
2.1 ลงนามในประกาศรับเปลี ่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา                   
38 ค.(2)  

2.2 ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม           
กับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามปฏิทิน
ที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 และรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพ่ือ
นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.9  เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น  
                  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัตนิำตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื ่อประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 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 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นิติกร 
 ชำนาญการ/

ชำนาญการพิเศษ อ 25 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงมีความประสงค์ขอนำตำแหน่งว่างดังกล่าว

ไปใช้ในการประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยขอดำเนินการตามปฏิทินดังต่อไปนี้ 
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ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ 
28 มิถุนายน 2564 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระหว่างวันท่ี 13 - 19 กรกฎาคม 2564 
ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 (ในวันและ
เวลาราชการ) 

ภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งตาม
องค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัดที่ กศจ. กำหนด 

- เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมตัิ  
 

3. กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกอบด้วย 

๑) นายวีระพงษ์  มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวธนาภรณ์  สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
3) นายวิทวัส  จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                 กรรมการ 
4) นายธนกฤต  ศริวัฒน์  นิติกรปฏิบัติการ                                               กรรมการ 
5) นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                         ประธานกรรมการ 
 2) นายบรรพจน์  ทัพซ้าย  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4              รองประธานกรรมการ 
 3) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 4) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
 5) นางสาวมารสิา  กฤชก้านเหลอืง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

6) นางลภัสรดา  สอนใจ            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้ว เป็นตำแหน่งว่างที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ และเป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรพิจารณาให้นำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการประกาศรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร       
ทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นิติกร 
 ชำนาญการ/

ชำนาญการพิเศษ อ 25 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

2.1 ลงนามในประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

2.2 ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตาม
ปฏิทินที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29   ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 และรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการ  
เสร็จสิ้น เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถย้ายหรือโอนไปหน่วยงานอื่นได้ 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.10  เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร                    

ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้     
ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อ 30 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

 

 

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

(มาตรา 53) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง          

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื ่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ และ
เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อ 30 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอนำตำแหน่งว่างดังกล่าว 
เพื่อใช้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้มีการ ประสานขอนำ
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของส่วนรราชการอ่ืน ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ส่วนราชการที่จะขอใช้บัญชี 
1 นักวิชาการศึกษา บัญชีของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 
2 นักทรัพยากรบุคคล บัญชีของ กรมสรรพากร 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัญชีของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ว  และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  จึงเห็นสมควร
ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) มาขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

ทั ้งนี ้ ในส่วนของกระบวนการดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน  ก.พ.                
ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยอนุโลม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับดำเนินการนำรายชื่อ               

ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อ 30 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

 
2. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็น        

ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) จากบัญชีของส่วนรราชการอ่ืน ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง ส่วนราชการที่จะขอใช้บัญชี 
1 นักวิชาการศึกษา บัญชีของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 
2 นักทรัพยากรบุคคล บัญชีของ กรมสรรพากร 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัญชีของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
 

3. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชี
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของส่วนราชการอื่น มารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นจำนวน 3 เท่าของจำนวนตำแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่า 10 คน ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยอนุโลม   

4. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.11  เรื่อง การขอส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    
(กรณีพิเศษ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ขอย้ายกรณีพิเศษ) จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
ที ่ สังกัด จำนวนผู้ขอย้าย  
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 2  ราย 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 1  ราย 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 3  ราย 

 

 

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคาม

ต่อชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ  
ทั้งนี้  ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและ

คำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นปะกอบการพิจารณา ผู้ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อคำร้ องได้รับการ
พิจารณาผลเป็นประการใดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่ามีข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้ยื่นความประสงค์ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย รายละเอียด
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 นางสาวไอศวรรค ์
              บุญสังข ์

ตำแหน่ง คร ู
อันดับ คศ.2 
โรงเรียนบ้านห้วยมาลยั 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์) 
เงินเดือน 26,290 บาท 
บรรจุวันที่ 16 พ.ค. 2557  

      * ย้ายกรณีตดิตามคู่สมรส 
        เนื่องจากคู่สมรส คือ (นายศิรัณ บุญสังข์) 
ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)  
กลุ่มงานความมั่นคง ท่ีทำการปกครอง อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี ได้รับให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) กลุ่มงานทะเบียน 
และบัตร ท่ีทำการปกครอง อ.พนมทวน             
จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ซ่ึงปัจจุบันคู่สมรสอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 340/10  
ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 

ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนในสังกัด  
สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
   เอกสารประกอบการพจิารณา 

    1. คำสั่งจังหวัดกาญจนบรุี ที่ 841/2564  
สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
    2. จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2561 

 

2 นางสาวทิตยาภรณ์         
                 สุขโข 

ตำแหน่ง คร ู
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์) 
เงินเดือน 17,720 บาท 
บรรจุวันที่ 1 เม.ย. 2562 
 

      * ย้ายเพื่อดูแลมารดาซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 
      มารดา นางวิไลลักษณ์ สุขโข อายุ 52 ปี 
ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ กำลังรักษาตัวอยู่ท่ี 
รพ.สุทธาเวช ประกอบบิดาทำอาชีพรับราชการ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตร อยู่ท่ีต่างอำเภอ  
ซ่ึงมารดาต้องเดินทางไปพบแพทย์เพียงคนเดียว 
และบุตรสาวอีกคนกำลังศึกษาอยู่ท่ี ม.ราชภัฏ
มหาสารคาม จึงไม่มีเวลาเดินทางมาดูแลมารดา 
ได้สะดวก 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
     1. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     2. ทะเบียนบ้านมารดา เลขท่ี 55 หมู่ 7               
ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 
 

ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนในสังกัด  
สพป.มหาสารคาม 
เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3 นางสาวตติยาพร   

                 มงคล     
ตำแหน่ง ครู   
อันดับ คศ.1 
รร.บ้านสามยอด 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วุฒิ ค.บ. (คณติศาสตร)์ 
เงินเดือน 18,080 บาท 
บรรจวุันที ่14 ธันวาคม 2561 
 
 

       * ย้ายเพื่อดูแลบุตรซึ่งเจ็บปว่ยร้ายแรง 
       เน่ืองจากดูแลบุตร อายุ 1 ปี คลอดก่อน
กำหนดมีปัญหาหลอดลมไวและมีภาวะหอบหืด  
ต้องพ่นยาและดูดเสมหะอยู่บ่อยครั้ง 
       ก่อนหน้าน้ีผู้ขอย้ายมีมารดาช่วยดูแลบุตรให้               
แต่ปัจจุบันมารดาได้เสียชีวิตแล้ว จึงต้องนำบุตรไป
ฝากให้แม่ของสามีเป็นผู้ดูแล ซ่ึงแม่สามีพักอาศัยอยู่
ท่ีตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
ทำให้ผู้ขอย้ายต้องเดินทางไปกลับตำบลรางหวาย 
กับโรงเรียนไป – กลับเป็นระยะทาง 140 กม.  
และมารดาของสามียังต้องดูแลผู้ป่วย อายุ 74 ปี 
ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายช่วยเหลือตนเองไม่ได้
อีกคน ซ่ึงมารดาของสามีก็มีสุขภาพไม่แข็งแรงมาก 
ป่วยความดันโลหิตสูง มักมีอาการมึนงง วิงเวียน
ศรีษะอยู่เป็นประจำ และสามีของผู้ขอย้ายทำงานท่ี
เทศบาลตำบลรางหวาย ซ่ึงได้มอบหมายให้อยู่เวร
ยามช่วงเวลากลางคืน ทำให้ไม่สามารถแบ่งเบา
ภาระของผู้ขอย้ายได้ 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
     1. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลพหลพล-
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 
     2. ใบรับรองแพทย์คลินิกหมอชุติมา จังหวัด
กาญจนบุรี 
 
 
 

ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนในสังกัด  
สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 ดังนี้ 
1.รร.บ้านดอนเตาอิฐ 
2.รร.บ้านไร่ร่วม
วิทยาคาร 
3.รร.ใด ๆ              
ใน อ.พนมทวน 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี

4 นายเมธี  พรมวงค์   ตำแหน่งครู   
อันดับ คศ.1 
รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    
เงินเดือน 19,810 บาท 
บรรจุวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

   * ย้ายกรณีดูแลบิดา ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 
     เน่ืองจากบิดา ปัจจุบันอายุ 65 ปี ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน ไตเรื้อรังระยะท่ี 3  โรคความดัน
โลหิตสูง มีอาการสมองเสื่อม หลงๆ ลืมๆ 
จำเป็นต้องมีคนควบคุมดูแลและเตือนให้กินยาและ
ต้องมีคนพาไปพบแพทย์ เนื่องจากบุตรสาวอีกคน
กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาลัย
มหาสารคาม ซ่ึงห่างจากบ้านระยะทาง 167 
กิโลเมตร จึงไม่สามารถดูแลบิดาได้อย่างใกล้ชิด 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
     1. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย   
จ.มุกดาหาร 
     2. ทะเบียนบ้านบิดา เลขท่ี 115 หมู่ 5               
ต.โชคชัย อ.นคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 
 

ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.มุกดาหาร 

5 นางสาวปวีณา  
            ราวะรินทร์   

ตำแหน่งครู   
อันดับ คศ.1 
รร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)    
เงินเดือน 18,510 บาท 
บรรจุวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

    * ย้ายกรณีดูแลบิดา ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 
     เน่ืองจากบิดา ปัจจุบันอายุ 53 ปี ซ่ึงเจ็บป่วย
ด้วยโรคจิตเภทและโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษา 
ท่ีโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ต้องเดินทางไปรับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลเป็นระยะทาง 120 
กิโลเมตรต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้น
ยังมีโรคประจำตัว คือ โรคเก๊าท์ เบาหวาน โรคอ้วน 
และมีประวัติการรักษาตัวเน่ืองจากติดเชื้อในกระแส
เลือด จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
     1. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น             
     2. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลคำม่วง  
จ.กาฬสินธุ์             
     3. ทะเบียนบ้านบิดา เลขท่ี 255 หมู่ 1               
ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 
 

     ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนใน
สังกัด 
สพม.
กาฬสินธุ์ 

6 นางเพชรัตน์   
               ไล้รักษา   

ตำแหน่งครู   
อันดับ คศ.1 
รร.บ่อพลอยรัชดาภเิษก 
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)                           
เงินเดือน 22,270 บาท 
บรรจุวันที่ 18 มกราคม 2559 

    * ย้ายกรณีติดตามคู่สมรส 
      เน่ืองจากคู่สมรส คือ (ส.ต.อ พลภัทร ไล้รักษา) 
ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีอยู่อำเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ซ่ึงคู่สมรสเป็นบุตรชายเพียงคนเดียว
ต้องดูแลบุพการีท่ีเจ็บป่วย อยู่ท่ีอำเภอบ้านโป่ง  
อีกท้ังยังต้องดูแลบุตร และผู้ขอย้ายยังต้องเดินทาง
ในการไปกลับเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในการไปทำงาน
และควบคู่กับการดูแลบุตร จึงจำเป็นต้องขอย้าย
ติดตามคู่สมรส เพื่อไปช่วยคู่สมรสดูแล บุพการี  
ดูแลบุตร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
    1. คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ท่ี 69/2564  
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564 
    2. จดทะเบียนสมรส เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2557 
 

    ขอย้ายไปท่ี 
โรงเรียนใน
สังกัด 
สพม.ราชบุรี 
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2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ที ่ยื่น        
คำร้องขอย้ายในสังกัดแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการ จำนวน 6 รายดังกล่าว เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขในการสอบบรรจุและแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด (4 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี) และได้
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกรายเรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดได้

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 6 รายดังกล่าวแล้ว ซึ่งถือว่า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื ่นคำร้อง ขอย้ายกรณีพิเศษ 

จำนวน 6 ราย ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีประสงค์ขอย้าย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  
2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด   ให้สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี      
ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง เพื่อพิจารณารับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.12  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขอให้พิจารณาการขอย้ายของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ขอย้ายกรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จำนวน 1 ราย 
 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (มาตรา 53) 
2. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง             

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื ่อง         

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

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

การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื ่องจากติดตามคู ่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง        
ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ  

ทั้งนี้  ต้องมีหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและ
คำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นปะกอบการพิจารณา ผู้ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อคำร้องได้รับการ
พิจารณาผลเป็นประการใดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีย้ายติดตามคู่สมรส โดยประสงค์ขอย้ายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ 
จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย ขอย้ายไป 

1 นางสุรัตน ์
            บัววัฒนา 

คร ู
อันดับ คศ.3 
รร.วัดวังก์วิเวการาม 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (ธุรกิจศึกษาบัญชี) 
เงินเดือน 38,320 บาท 
บรรจุวันที่ 16 พ.ย. 2548  

       * ย้ายกรณีตดิตามคู่สมรส 
คู่สมรส : นายสันติภาพ บัววัฒนา 
สมรสเมื่อวันที่ : 23 เมษายน 2546 
      เนื่องจากคู่สมรสได้รับคำสั่งให้เปลี่ยน
ตำแหน่งจากตำแหน่งครู รร.วัดวังกว์ิเวการาม 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรง
ตำแหน่ง รอง ผอ.รร.ไทรโยคใหญ ่สังกัด 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 ตามคำสั่ง ศธจ.
กาญจนบุรี ที่ 585/2563 สั่ง ณ วันท่ี 
25 กันยายน 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 
วันท่ี 25 กันยายน 2563 
 

รร.ไทรโยคใหญ่  
สพป.กาญจนบรุี  
เขต 3 
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2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3               
ที่ 112/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่างเพื่อใช้
ในการพิจารณารับย้ายแล้ว ปรากฏว่า มีตำแหน่งว่างที่สามารถนำมาพิจารณารับย้ายได้ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ วิชาเอก เลขที่ตำแหน่ง 
1 ไทรโยคใหญ ่ ไทรโยค ประถมศึกษา 122155 
2 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี คณิตศาสตร์ 2937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงขอเสนอให้พิจารณาย้าย ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตรงตาม
ความประสงค์ของผู้ขอย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื ่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับมีตำแหน่งว่างที่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณารับย้ายได้ จึง
เห็นสมควรพิจารณาการขอย้ายของข้าราชการรายดังกล่าว เพื ่อนำเสนอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบเห็นชอบให้ 
เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนไทรโยคใหญ่ที่ระบุความต้องการวิชาเอกที่มีความประสงค์รับย้าย ตามความต้องการ และความจำเป็น 
เพ่ือให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย 
หรือไม่ หรือจะพิจารณา  เป็นประการใด รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุรัตน์  บัววัฒนา ตำแหน่ง คร ู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวดัวังก์วิเวการาม 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่ง คร ู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 
เลขที่ตำแหน่ง 122155 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ย้ายกรณ ี
ติดตามคู่สมรส 

 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
ที่ประชุมเห็นชอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งรายงานการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทรโยคใหญ่ที่ระบุความต้องการวิชาเอกที่มีความประสงค์รับย้ายตาม
ความต้องการ และความจำเป็น ถ้าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มีความต้องการวิชาเอกที่ไม่ตรงกับวุฒิ
การศึกษา ของ นางสุรัตน์ บัววัฒนา ก็จะไม่พิจารณา 
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4.13  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 ราย 
 

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

(มาตรา 53) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื ่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   

5. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง          
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 430/2563 สั่ง ณ 
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ราย นั้น 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  (คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 467/2563      
สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รายงานว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน       
1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

 
 



54 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
วันบรรจุและแต่งตั้ง 

เมื่อวันที่ 
วันครบกำหนดทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 430/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
1 นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลีย้ง 

 
นิติกร 
ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รายดังกล่าว ครบถ้วนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย    
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ดังนี้  

1) การปฐมนิเทศเพื ่อให้มีความรู ้เกี ่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที ่ ผู ้บริหาร และวัฒนธรรม ของ           
ส่วนราชการ รวมทัง้สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3) การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี 
จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 มีคำสั่งให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ราย นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 มีคำสั่งให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนด  

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.14  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป      
ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เนื่องจาก นางสาวกมลวรรณ  พลอยมี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการกลุ ่มอำนวยการ) ลาออกจากราชการ เพื่อประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญ
การพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน      
1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่) ชำนาญการพิเศษ อ 1 อำนวยการ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

 

 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและ

การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่ง

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

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบ

อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล     
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ฉบับลงวันที ่ 9 มกราคม 2561 เร ื ่อง 
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

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

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งลาออกจาก
ราชการ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จึงมีความประสงค์ขอใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวเพ่ือประกาศรับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง      
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่) ชำนาญการพิเศษ อ 1 อำนวยการ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดในกลุ่มอำนวยการ จำนวน 6 อัตรา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ที่ 444/61 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
กำหนดให้ นางนราทิพย์  สะอาดเอี่ยม นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดตำแหน่งเป็นการชั่วคราว
ลงในตำแหน่งเลขท่ี อ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตามกรอบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กำหนดเงื่อนไขดังนี้ 
1) เมื่อมีตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีตำแหน่งและระดับตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่กำหนด
เป็นการชั่วคราวว่างลง ให้ดำเนินการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดเป็นการชั่วคราวไปดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าวเป็น
อันดับแรก ยกเว้นตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ว่างลงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
เป็นการชั่วคราวต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นก่อน จึงจะสามารถย้าย ไปดำรง
ตำแหน่งได้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 199-203) 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอเสนอรายชื่อข้าราชการในสังกัด       
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและ
ตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ 
2) นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
3) นายอารักษ์  วิเศษสิงห์     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
4) นายนิพนธ์  ภัทรวังส์   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
5) นายอรัญ  เทือกขันตี            รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
6) นายแมน  คำวงษ์            ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ/เลขานุการ 
7) นางสายฝน  บุญยัง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดทำร่างประกาศรับย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนัก
จัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า  204-207 ) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งว่างดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ

อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นตำแหน่งที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    
ก.ค.ศ. กำหนด  โดยเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยอนุโลม  
จึงเห็นสมควรให้นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับการประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
พิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่) ชำนาญการพิเศษ อ 1 อำนวยการ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

 
2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

2.1 ลงนามในประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร        
ทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศ ษ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)  

2.2 ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม         
กับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามปฏิทินที่
กำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 และรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น    
เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.15  เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดำรงตำแหน่งครู 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัตกิารเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(ปัจจุบัน) 
ขอเปลี่ยนเป็น 
ตำแหน่ง/สังกัด 

1 นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งครู 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

 

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

(มาตรา 38) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง

และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 

2564 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการพิจารณา กลั่นกรองการ
เปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548  

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดำรงตำแหน่งครู ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 113/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติของผู ้มีความประสงค์ขอเปลี ่ยนตำแหน่ง ราย นายสุวินัย พลีเพื ่อชาติ ตำแหน่งผู ้อำนวยการ โรงเรียน            
บ้านกองม่องทะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นายสุวินัย 
พลีเพื่อชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 11 หน้า 208-211) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้  
1. ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและ

มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ข้อ 3 ดำรงตำแหน่ง
อ่ืนที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

2. นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา ซึ่งปัจจุบันไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควร พิจารณาให้ 
นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งครู โรงเรียนบ้าน
กองม่องทะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั ่งเปลี ่ยนตำแหน่ง     
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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 4.16   เรื่อง    การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 วันที่ 16 ธันวาคม 
2563  วันที่ 29 มีนาคม 2564 วันที่  23 เมษายน 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จำนวน 
10 ราย ดังนี ้

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

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้มี คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                   
ที่ 199/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ 177/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ 357/2562     
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ 519/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ที่ 285/2563 สั่ง ณ วันที่            
1 มิถุนายน 2563 ที่ 771/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.จีรนันท์  โซ่พิมาย 5041 บ้านหนองปากดง  
2 น.ส.ณัฏฐินี   ศรีอุทธา 1106 บ้านท่าเสด็จ  
3 น.ส.กนกเกศ ยะเปี้ย 5144 วัดใหม่ภูมิเจริญ  
4 น.ส.วชิราพรรณ บุญคง 4369 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)  
5 นายกิตติพศ ลาภมียิ่งเจริญ 4429 บ้านหนองไผ่ล้อม  
6 น.ส.ประภาพร สุดนาลาว 3513 ราษฎร์บำรุงธรรม  
7 นายสัญญา  วงศ์ต่างตา 184 อุดมสิทธิศึกษา  
8 นายนพดล  กล้วยหอม 33468 อุดมสิทธิศึกษา  
9 นายชนะศักดิ์  คัมภิรานนท์ 33240 อุดมสิทธิศึกษา  

10 น.ส.ฉัตรจญา  กินขุนทด 5362 อุดมสิทธิศึกษา  
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2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตาม ว 19  
กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู ้ที ่ได้รับ           
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

     3.1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย 

 

 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
1 น.ส.จีรนันท์  โซ่พมิาย 

โรงเรียนบ้านหนองปากดง 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บรรจุเมื่อ 23 เมษายน 2564 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองปาก

ดง 
 
 

น.ส.อรทัย บุญเส็ง 
ครู โรงเรียนบ้านหนอง

ปากดง 
 

นายยงยุทธ เปรมวัฒนทรัพย ์
กรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 

2 น.ส.ณฏัฐินี   ศรีอุทธา 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บรรจุเมื่อ 23 เมษายน 2564 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านไทรทอง 

 
 

น.ส.วิชชุตา นาคนาร ี
ครู โรงเรียนบ้านท่า

เสด็จ 

นายพสิษฐ์ ชะวาลา 
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 4 ราย 

 

 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
1 น.ส.กนกเกศ ยะเปี้ย 

โรงเรียนวดัใหม่ภมูิเจริญ 
บรรจุเมื่อ 29 มีนาคม 2564 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวดัใหม่ภมูิเจริญ 

 

นางพจนา  ช่วงชู 
ครู โรงเรียนวัดใหมภู่มิ

เจริญ 
 

น.ส.สรุีรตัน์  ฉิมเพ็ชร 
ประธานกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2 น.ส.วชิรพรรณ บุญคง 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21  

(บ้านลำเหย) 
บรรจุเมื่อ 29 มีนาคม 2564 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21  

(บ้านลำเหย) 
 

นางพิศมัย  ปลั่งกลาง 
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

21  
(บ้านลำเหย) 

 

นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย 
ประธานกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

3 นายกิตติพศ  ลาภมียิ่งเจริญ 
โรงเรียนบ้านหนองไผล่้อม 

บรรจุเมื่อ 29 มีนาคม 2564 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

ล้อม 

น.ส.พิณทอง เรืองจิ
รโชต ิ

ครู โรงเรียนบ้านหนอง
ไผล่้อม 

นายเกตณุรงค์ ศรีอุบล 
ประธานกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

4 น.ส.ประภาพร  สุดนาลาว 
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 

บรรจุเมื่อ 23 เมษายน 2564  

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนราษฎร์บำรุง

ธรรม 

น.ส.เหมภสั  คำรัศม ี
ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุง

ธรรม 

นายสมพงษ์  พงษ์พัว 
ประธานกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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3.3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 4 ราย 
 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
1 นายสัญญา  วงศ์ต่างตา 

โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 
บรรจุเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 

 

น.ส.ณัฐชา  ชมพูพงษ์  
 ครู โรงเรยีนอุดมสิทธิ

ศึกษา 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 นายนพดล  กล้วยหอม 
โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 

บรรจุเมื่อ 26 สิงหาคม 2562 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 

 

น.ส.ธันย์ธีตา ธงชัย 
 ครู โรงเรยีนอุดมสิทธิ

ศึกษา 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 นายชนะศักดิ์  คัมภริานนท์ 
โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 

บรรจุเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 

 

น.ส.ลดัดาวลัย์  รักษ์
วงษ ์

 ครู โรงเรยีนอุดมสิทธิ
ศึกษา 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
4 น.ส.ฉัตรจญา  กินขุนทด 

โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 

 

นายเทพพนม  เฉลิม
วิบุลย ์

 ครู โรงเรยีนอุดมสิทธิ
ศึกษา 

นายพงศ์ธร  หอมบัวใหญ ่
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว การเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีองค์ประกอบครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เห็นควรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื ่นจากภายนอกสถานศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

   

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

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  จำนวน 124 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   จำนวน 13 ราย   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 26 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 29 ราย  
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4   จำนวน 30 ราย   
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี              จำนวน 26 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. ที ่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที ่ 14 ธันวาคม 2548 เรื ่อง ปรับปรุง                     

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

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่ าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 124 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู ้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด  ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จำนวน 13 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ขวัญฤทัย  ไชยชาติ 597 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)  

๒ น.ส.นภนันท์  จันทร์ป้อง 739 บ้านแก่งหลวง  
3 นางปานใจ  สุขโขเจริญ 1410 

 
ดิศกุล  

 
4 น.ส.สมฤทัย  โคตะวินนท์ 1287 

 
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  

 
5 น.ส.ภัทราพร  นันสอาด 1655 

 
วัดขุนไทยธาราราม  

 
6 น.ส.ชญานิศ  ทองสวัสดิ์ 418 

 
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม  

 
7 น.ส.พุทธชาติ  พนาวันสุทธิศาล 843 

 
บ้านน้ำพุ   
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 26 ราย 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
8 นายไกรสร  เพ็งเจริญ 4623 

 
บ้านน้ำพุ   

9 น.ส.ธิติยา  กอปิยะสวัสดิ์ 4811 
 

บ้านน้ำพุ   
10 น.ส.วันวิสา  ศิริศิลป์ 4732 

 
อนุบาลศรีสวัสดิ์   

11 น.ส.รุ่งนภา  สายเปลี่ยน 4729 
 

อนุบาลศรีสวัสดิ์   
12 น.ส.วรัญญา  นิติคุณธรรม 4958 

 
อนุบาลศรีสวัสดิ์   

13 น.ส.เมทินี  ถาวรวงษ์ 4794 
 

บ้านดงเสลา 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
14 นางสุกัญญา  เข็มเพชร 2424 

 
วัดสนามแย้  

15 น.ส.พรรณิดา  คำเพชร 2050 
 

วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"  
16 น.ส.ปาริชาติ  ศิลปพงษ์ 2586 

 
วัดคร้อพนัน  

17 น.ส.ขวัญจิต  เพชรสุวรรณ 2611 
 

ประชาวิทยาคาร  
18 น.ส.นาตยา  นาคราช 2632 

 
วัดห้วยตะเคียน  

19 น.ส.สาลินี  สารี 2669 
 

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
20 น.ส.ปิยภาณี  วงศ์วิลาศ 3886 

 
อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)  

21 น.ส.กุลิศาภัสร์  ฟักช้าง 3616 
 

วัดสาลวนาราม  
22 น.ส.จีรปภา เพลงปาน 2375 

 
อนุบาลห้วยกระเจา  

23 นายธนรัฐ  ปริปุรณะ 4154 
 

อนุบาลห้วยกระเจา  
24 นางปรีดาภรณ์  หะฉิมมา 4158 

 
อนุบาลห้วยกระเจา  

25 น.ส.พัชรีวรรณ  สุวรรณชัยชนะ 3870 
 

วัดเบญพาด  
26 น.ส.เบญจมาภรณ์  จันทร์ฉาย 3784 

 
วัดดอนเจดีย์  

27 น.ส.อนุสรา  รุ่งกำจัด 4122 
 

บ้านห้วยลึก  
28 น.ส.เมตตา  พลายงาม 2528 

 
วัดหนองปลิง  

29 น.ส.วราภรณ์  ใจรื่น 4051 
 

บ้านหนองหิน  
30 น.ส.พรรณนภา  วิชาธร 4193 

 
บ้านทัพพระยา  

31 นายกรกช  ศรีแสง 4190 
 

บ้านทัพพระยา  
32 น.ส.กรกานต์  สุขสำราญ 4195 

 
บ้านทัพพระยา  

33 น.ส.นรณัฏฐ์  เสมลับ 2386 
 

บ้านเขากรวด  
34 น.ส.ทิพวรรณ  เชื้อวงษ์ 4119 

 
บ้านนาใหม่  

35 น.ส.ชัญญา  สังขฤทธิ์ 3965 
 

วัดพังตรุ  
36 น.ส.สุวารี  ยินดี 2701 

 
วัดเขารักษ์  

37 น.ส.ณธิดา  ตุ้ยตัน 132 
 

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  
38 น.ส.กัญญาณัฐ  หงษ์อุดม 2289 

 
บ้านอุโลกสี่หมื่น  

39 นางมัสลิน  หงษ์ทอง 
 

4178 บ้านวังไผ่ 
 

 



65 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 29 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
40 น.ส.วรรณา  สุขประเสริฐ 2762 บ้านวังใหญ ่  

41 น.ส.พิมพ์ชนก  หมื่นจงจำปา 2826 บ้านหนองปลาซิว  
42 น.ส.เบญจวรรณ  ทองเปราะ 3760 บ้านบ้องตี้  
43 น.ส.ศิริมา  เผื่อนพงษ์ 1657 บ้านบ้องตี้  
44 น.ส.อรทัย  ภักดีเหลา 2915 บ้านหินดาด (ไทรโยค)  
45 น.ส.ลภัสรดา  ชินวงษ์เกตุ 2654 บ้านหินแหลม  
46 น.ส.พนิตาพร  พ่วงสมบูรณ์ 8804 บ้านทุ่งเสือโทน  
47 น.ส.ทับทิม  ประทุมไข 948 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย

อุทิศ 
 

48 น.ส.ปวริศา  พวงแก้ว 9 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย
อุทิศ 

 
49 น.ส.จามจุรี  ทองดี 2414 บ้านแก่งประลอม  
50 น.ส.ขนิษฐา  กุลกล้า 845 วัดใหม่ดงสัก  
51 น.ส.จันทร์ธิดา  วันดีวงศ์ 937 วัดใหม่ดงสัก  
52 น.ส.จันทนา  วงษ์จีน 1343 วัดใหม่ดงสัก  
53 นายคมกริช  สมศรี 36696 บ้านกุยแหย่  
54 น.ส.รัตนาภรณ์  ขำอวยชัย   1698 บ้านนามกุย  
55 น.ส.สุรัตน์  ภาคภูมิ 1524 บ้านจันเดย์  
56 น.ส.สุพาภร  เสาว์ราช 995 วัดหินดาด  
57 น.ส.ณัฐธิดา  ปานธรรม 4328 คุรุสภา  
58 น.ส.ศรันย์ภัทร  พงษ์แขก 1344 บ้านเกริงกระเวีย  
59 น.ส.อังคณา  สังขสุวรรณา   3826 บ้านเกริงกระเวีย  
60 น.ส.ชนกภรณ์  อุไรโคตร 2676 บ้านเกริงกระเวีย  
61 น.ส.จุติพร  แสนคำ 2715 บ้านห้วยเสือ  
62 น.ส.วารุณี  จันทบูรณ์  6301 บ้านห้วยเสือ  
63 น.ส.ภัทราภรณ์  ตาลผาด 1422 วัดป่าถ้ำภูเตย  
64 น.ส.บุษบา  รัตพันธ์ 6810 วัดวังก์วิเวการาม  
65 น.ส.ชโลทรณ์  จันทร์สวัสดิ์ 3285 วัดวังก์วิเวการาม  
66 น.ส.สุภัสสร  มุกดา 5051 บ้านห้วยมาลัย  
67 นายสุทธิพงศ์  เผื่อนอารีย์ 1961 บ้านห้วยมาลัย  
68 นายธีรศักดิ์  สังขพิริยะ 4929 บ้านห้วยมาลัย  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 30 ราย 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
69 น.ส.วรรณภัทร์ โอวัฒนากิจ 4377 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  
70 น.ส.ธาลิตา ชุ่มชื่น 5240 บ้านเขาแหลม  
71 น.ส.สุรินทร์  นำช้าง 4235 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
72 น.ส.นิชาภัทร  คำภาวะ 1884 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
73 นายณัฐพล  เงินเหรียญ 3114 บ้านพุพรหม  
74 น.ส.สุพัตรา ม่วงแก้ว 4426 บ้านหนองงูเห่า  
75 น.ส.ฐิติมา  แซ่ตัน 4592 บ้านหนองใหญ่  
76 นายยศพร  ราษฎร์นิยม 3194 บ้านหนองเตียน  
77 น.ส.อังคณา แซ่เตียว 4411 เขาวงพระจันทร์  
78 น.ส.สุวนันท์  ดวงแก้ว 7883 บ้านหนองใหญ่  
79 นายเกียรติศักดิ์ รักษี 4635 บ้านหนองมะสัง  
80 น.ส.เกศรินทร์  แตงหวาน 4484 ราษฎร์บำรุงธรรม  
81 น.ส.กัญญาภัทร โพธิ์ทอง 2240 ราษฎร์บำรุงธรรม  
82 น.ส.ศศิธร เหลืองประมวล 5129 บ้านหนองหวาย  
83 น.ส.มธุรส  วรุตมะ 1993 บ้านหนองประดู่  
84 น.ส.พิชชาภา ถิ่นสุวรรณ 3552 หมู่บ้านป่าไม้  
85 น.ส.วิชชุยา  ภูทอง 3252 บ้านหนองตาเดช  
86 น.ส.เอวิตา เร่งรัด 4433 บ้านหนองไผ่ล้อม  
87 น.ส.ชลธิชา  วงษ์สอาด 3409 บ้านหนองแกประชาสรรค์  
88 น.ส.วิไลวรรณ อยู่เอี่ยม 3683 บ้านพยอมงาม  
89
9 

น.ส.ธนภรณ์  รอดบางยาง 4406 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  
90 น.ส.พิติภรณ์ ศาลาสวัสดิ์ 4397 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  
91 น.ส.วรมณ  คีรีศรี 2571 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  
92 น.ส.ธีราพร  เราะแสงอารินทร์ 1128 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  
93 น.ส.วิชุดา  แซ่ล้อ 3001 บ้านหนองผักแว่น  
94 น.ส.เมษรา ธิบดี 4352 บ้านหนองไก่ต่อ  
95 น.ส.สุชญาดา  แสงเงิน 3668 บ้านสามยอด  
96 น.ส.มิลวรรณ พวงไทย 3373 บ้านสามยอด  
97 น.ส.สมหมาย เผือกสีทอง 4304 บ้านน้ำลาด  
98 น.ส.สุมิตรา  บุญช่วย 5101 บ้านทุ่งกระบ่ำ  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 26 ราย 

 
2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำ   

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครบสอง      
ปีแล้ว 

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)  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
99 นายจิระวิน  แจ้งใจดี 3645 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร ี  

100 ว่าที่ ร.ต.กฤษฏกาณฑ์  สุทธิพิทยศักดิ์ 4304 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

 
101 น.ส.บุษกร  รักเรืองรอง 33396 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม  
102 น.ส.คนึงนิตย์  จงชาณสิทโธ 132269 เลาขวัญราษฎร์บำรุง  
103 น.ส.กอบกุล  หลักคำ 1419 ไทรโยคน้อยวิทยา  
104 นายจีระศักดิ์  แผลงศร 284 อุดมสิทธิศึกษา  
105 นายตรีเพชร  มานะเจริญทรัพย์ 31803 อุดมสิทธิศึกษา  
106 น.ส.จิตประสงค์  จอมทอง 1323 อุดมสิทธิศึกษา  
107 น.ส.มาริสา  ด้วงสิงห์ 2470 อุดมสิทธิศึกษา  
108 น.ส.จุฑามาศ  มหัทธนะประดิษฐ์ 1031 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์  
109 น.ส.ณัชชา  ศรีเสน 32804 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร ี  
110 น.ส.จุรีพร  แก้วณะศรี 32442 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร ี  
111 น.ส.สโรชา  ไชยพิมพ์ 111853 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา  
112 น.ส.อุทุมพร  อ่อนตีบ 2423 พระแท่นดงรังวิทยาคาร  
113 น.ส.มินตรา  แก้วผึ้ง 22941 พระแท่นดงรังวิทยาคาร  
114 นายกิตติวัฒน์  กล้าณรงค์ 33237 พระแท่นดงรังวิทยาคาร  
115 น.ส.พรพรรณ  เกิดโภคา 32981 หนองรีประชานิมติ  
116 น.ส.เอ้ือมพร  อนุกูล 26134 หนองรีประชานิมติ  
117 น.ส.จิตรลดา  ทับถม 20628 หนองรีประชานิมติ  
118 น.ส.นภาพร  สุขสมกิจ 132263 ไทรโยคน้อยวิทยา  
119 น.ส.ดาวประดับ  เรืองศิริ 361 ไทรโยคน้อยวิทยา  
120 น.ส.วิจิตรา  วิริยะ 33074 หนองขาวโกวิทพิทยาคม  
121 น.ส.สิทธาทิพย์  อุดมผล 1635 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
122 น.ส.อสมา  จันทร์มล 32758 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง  
123 น.ส.วิมพ์วิภา  ยัติสาร 1181 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง  
124 น.ส.เกิดสิริ  เจียวพ่วง 32729 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี  
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ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  124 ราย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 212-219) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย จำนวน 124 ราย ผ่านการประเมินฯ           
ทั้ง 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  124 ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 124 ราย 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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4.18  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                 ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 49 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน   5 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  18 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   5 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน   9  ราย 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี            จำนวน  12 ราย  
และขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี 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 
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.หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 21ลงว ันท ี ่  9  ธ ันวาคม 2559                           

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

เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและ           
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 49 ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้าน
ผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน   49 ราย   และ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินจากเดิม 
เนื่องจากนางสาวศิริรัตน์ วงเวียน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  ได้ย้ายสถานศึกษา จึงขอแก้ไขเป็น นางสาว
สิริลักษณ์ สิทธิสังข์  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นางสุวรรณา  
          ตั้งติพงศ์ตระกูล
คร ูร.ร.วัดยางเกาะ 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)                       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ดนตร/ี 
20 เม.ย. 2564 

 

1.ผอ.ร.ร.วัดยางเกาะ  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางทองเพียร จีนคร้าม 
ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง  
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขา ดนตรี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นางก้อนเพชร ชัยชญา 
คร ูร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103  
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
21 พ.ค. 2564 

 1.ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 103   
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางวิชุดา ถิรศาสตร์ 
ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.นภัชชา แดนพันธ์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นางสุณสิา  ปราบหมื่น 
คร ูร.ร.บ้านตะเคียนงาม 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)                        
 

คอมพิวเตอร์ / 
30 เม.ย. 2564 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนงาม   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายกิตติ  จันทวร 
ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ชุติมา  คล้ายทอง  
ครู ร.ร.วัดบ้านเก่า 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.จิรกาญจน์  แผนกลุ 
คร ูร.ร.บ้านทุ่งนา 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)                           
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 
 

วิทยาศาสตร์ / 
24 พ.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนา   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางสำราญ วัจนะ  
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.มญุรา  สังขวิราม 
ครู ร.ร.บ้านน้ำมุด 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.รัธยา คำไข 
คร ูร.ร.บ้านน้ำมุด 
ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั)                           
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ปฐมวัย / 
25 พ.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านน้ำมุด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางรัชนี  แฟงรัก 
ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ภัสสร  สมประสงค์ 
 ครู ร.ร.บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) 
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขา การศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 18 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
1. น.ส.ภัทรฐิณีพร   

        พงษ์วิสุวรรณ 
 คร ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
วท.บ. ประมง 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์
12 มี.ค. 2564 

1.นายอรัญ  เทือกขันตี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสาวกาญจนา  ทัดสวน 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.ภญิญาพัชญ์   
            คุ้มญาติ 
 คร ูร.ร.วัดเขาใหญ่ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์
16 มี.ค. 2564 

1.นายอรัญ  เทือกขันตี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเขาใหญ่ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสาวกาญจนา  ทัดสวน 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นางสุนิสา  ฝอยทับทิม 
 คร ูร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้ง
ผดุงวิทย์ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร ์
16 มี.ค. 2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางแวววรา  จงจินากูล 
   ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.ขนิษฐา   
          สงพรมทิพย์ 
 คร ูร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

วิทยาศาสตร ์
19 มี.ค. 2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสาวกาญจนา  ทัดสวน 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.ชมนภสั  สโมสร 
 คร ูร.ร.วัดสำนักคร้อ 
บธ.บ. การบัญช ี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
22 มี.ค. 2564 

1.นายอรัญ  เทือกขันตี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดสำนักคร้อ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสาวจินตนา  อินทรักษ์ 
   ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตมิตรภาพท่ี 142 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. นางกาญจนาณ์  สังคต 
 คร ูร.ร.วัดหนองไม้แก่น 
ศศ.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
22 เม.ย. 2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองไม้แก่น ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสาวจินตนา  อินทรักษ์ 
   ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตมิตรภาพท่ี 142 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. น.ส.ปารีณา  ยังดี 
 คร ูร.ร.บ้านอุโลกสี่หมื่น 
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
24 มี.ค. 2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านอุโลกสี่หมื่น ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสาวจินตนา  อินทรักษ์ 
   ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตมิตรภาพท่ี 142 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
8. น.ส.ลำแพน   

         อรุณพันธุ์วิสุทธ์ิ 
 คร ูร.ร.บ้านเขากรวด 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คอมพิวเตอร ์
26 มี.ค. 2564 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านเขากรวด ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นายวรรษฑีระ  ปานบุตร 
   ผอ.ร.ร.บ้านบึงวิทยา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. นายสิขรินทร์  เครือน้อย 
 คร ูร.ร.บ้านหนองจอก 
ศษ.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สุขศึกษา 
28 เม.ย. 2564 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองจอก ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นายกนิษฐ์  รุ่งเรือง 
   ครู ร.ร.วัดพังตรุ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสุขศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

10. น.ส.ศรีพรรณ  รักงาม 
 คร ูร.ร.วัดเขาใหญ่ 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ 
30 เม.ย. 2564 

1.นายอรัญ  เทือกขันตี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเขาใหญ่ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นายชัยวัฒน์  แสงน้อย 
   ครู ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการงานอาชีพ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

11. นางกมลวรรณ  ชัยมณ ี
 คร ูร.ร.วัดกระต่ายเต้น 
บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
 
 

ภาษาไทย 
5 พ.ค. 2564 

1.นายอรัญ  เทือกขันตี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดกระต่ายเต้น ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
   ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

12. นายเอกธนัช  บุญรอด 
 คร ูร.ร.บ้านโป่งกูป 
ค.บ. พลศึกษา 
 

สุขศึกษา 
6 พ.ค. 2564 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านโป่งกูป ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นายกนิษฐ์  รุ่งเรือง 
   ครู ร.ร.วัดพังตรุ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสุขศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

13. นายธนภัทร  ภูมเิมือง 
 คร ูร.ร.วัดเบญพาด 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกจิ 
 

ภาษาอังกฤษ 
7 พ.ค. 2564 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดเบญพาด ผู้อำนวยการ กรรมการ 

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

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

14. นายอธิษฐ์  ป้านพุก 
 คร ูร.ร.อนุบาลพนมทวนฯ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ 
17 พ.ค. 2564 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลพนมทวนฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

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

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

15. นายสิงห์  สีเงิน 
 คร ูร.ร.บ้านหนองจอก 
พธ.บ. ปรัชญา 
อ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
21 พ.ค. 2564 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองจอก ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนพสรวง  ประเสริฐลาภ 
   ครู ร.ร.บ้านดอนมะขาม 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สาขาสังคม 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
16. น.ส.ปิยะพร  ประทุมทอง 

 คร ูร.ร.บ้านวังไผ่ 
ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย  
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวัย 
24 พ.ค. 2564 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านวังไผ่ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสุนันทา  สืบบุก 
   ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

17. น.ส.พณณกร  ใคร่ครวญ 
 คร ูร.ร.บ้านห้วยลกึ 
ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
24 พ.ค. 2564 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยลึก ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนุชรดี  ไชยมงคล  
   ครู ร.ร.บ้านซ่อง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

18. น.ส.นาถนรี  รามัญ 
 คร ูร.ร.บ้านท่ามะกา 
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
2 มิ.ย. 2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสาวจินตนา  อินทรักษ์ 
   ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตมิตรภาพท่ี 142 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 7 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.มะปราง  อ่ำเย็น      
ครู ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว                 
วุฒิ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ )    
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ                    
27 พ.ค.2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว                                      ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.จิตติมา  กล่อมจิต                                 
ครู  ร.ร.บ้านดินโส (ครูชำนาญการ)        
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.นรญัภรณ์   
          ดาวเจริญพร
ครรู.ร.บ้านเขาสามชั้น                 
วุฒิ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)      
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ                    
26 เม.ย.2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเขาสามชั้น                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายชัยธวัช  มีจั่นเพ็ชร์                          
ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางจีระพร  เขียวสอาด                                 
ครู  ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.กรรณิกา   
             ทองคำรัตน์        
ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้                 
วุฒิ วท.บ.(คหกรรม)         
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

การงานอาชีพ                    
30 เม.ย.2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางแสงระวี  สุขประเสริฐ                          
ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายไพศาล  สลสำเภา                                 
ครู  ร.ร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาการงานอาชีพ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. นายปิยโชค  สลีอ่อน   
ครู ร.ร.บ้านบ้องตี้                 
วุฒิ ค.บ.(สังคมศึกษา)       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สังคมศึกษา                    
30 เม.ย.2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางแสงระวี  สุขประเสริฐ                          
ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง (ผอ.ชำนาญการ)   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางจินตนา  วรรณะพุก                                 
ครู  ร.ร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง (ครูชำนาญการ
พิเศษ)  สาขาสังคมศึกษา 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

5. น.ส.ชลธิชา  ภู่สุวรรณ์  
ครู ร.ร.สมาคมไทย-
ออสเตรเลียน                 
วุฒิ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ                    
20 เม.ย.2564 

1.ผอ.ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายนรากร  กาลสุวรรณ                          
ผอ.ร.ร.บ้านวังสิงห์ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.วรรณรท  อมรเทพ                                 
ครู  ร.ร.บ้านท่ามะเดื่อห้วยกบ (ครูชำนาญการ)       
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
รร./ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

เดิม 
1 นางอรอุมา  สุขวิสิฎฐ์           

ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)        
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                         

ปฐมวัย/ 
12 มี.ค. 2564 

  1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน  จิตตะเสโน                      
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวศิริรัตน์  วงเวียน                     
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

แก้ไขเป็น 
1 นางอรอุมา  สุขวิสิฎฐ์           

ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)        
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                         

ปฐมวัย/ 
12 มี.ค. 2564 

  1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายพูน   จิตตะเสโน                      
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวสิริลักษณ์  สิทธิสังข์                     
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 9 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.รุ้งธิวา จันทร์ผ่อง 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร/์ 
1 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองขอน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ดิศราพร ศรีนุช 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.จารุณี ญวนรัมย์ 
ครู รร.บ้านลำอีซู 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
4 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านลำอีซู ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพรพิศ นงลักษณ์ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

3. นางกาญจนา  
         ปราสาททอง 
ครู รร.บ้านหนองปลิง 
น.บ. นิติศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
9 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลิง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เนาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์ 
ครู รร.บ้านพรหมณี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.โชติรส สังข์ทอง 
ครู รร.บ้านหนองนกแกว้ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย/ 
17 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองนกแก้ว ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

สาขาวิชาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. นางณัฐธิชา เพชรคง 
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร/์ 
23 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองกร่าง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวรภัทร ส่องสว่าง 
ครู รร.บ้านหลังเขา วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.จุฑาธิบดิ์ แก้วบุญมา 
ครู รร.บ้านหลังเขา 
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
17 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหลังเขา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นุชนารถ  ศรีจันทร์อินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ขวัญดาว มาลัย 
ครู รร.บ้านหนองผักแว่น 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. นายสุวรรณ  
          หงษ์เวียงจันทร์ 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

สังคมศึกษา/ 
3 พ.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นุชนารถ  ศรีจันทร์อินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายจักรกริช บัวแก้วดี 
ครู รร.บ้านหนองเค็ด 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. น.ส.เกวรีย์ เกษมรัตน ์
ครู รร.วัดใหม่ภูมิเจริญ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
27 พ.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.วัดใหม่ภูมิเจริญ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เนาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์ 
ครู รร.บ้านพรหมณี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. นายสุกิจ เจริญกุล 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
11 มิ.ย. 2564 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองปรือ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นุชนารถ  ศรีจันทร์อินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์ 
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
วิทยฐานะครูชำนาญการ สาขาวิชาสังคม 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 



76 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   จำนวน 12 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงบุษยา  
             นาโคกูล 
 คร ูร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
3 พ.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวรัญยา   ปิยะพันธ์ 
ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธ
สิทธิ์อุปถัมภ์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ลาวัลย์  น้อยอยู่   
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี    
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นางกนกวรรณ   
             ขวัญอ่อน 
 คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
 

ภาษาฝรั่งเศส 
5 พ.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม 
 รองผอ.สถานศึกษา 
วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ร.ร.เทพมงคลรังษี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต 
ครู ร.ร.ราชินีบูรณะ  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาฝรั่งเศส 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. ว่าท่ีร้อยตรีศภุชัย  สาล ี
คร ูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์
17 พ.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางพิชานันท์  จันทมัด 
ครู ร.ร. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประเสริฐ  วันเย็น 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. นายไพโรจน์  สารารัมย ์
คร ูร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี
ศษ.บ. พลศึกษา 

พลศึกษา 
17 พ.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ  สงพะโยม 
 ผอ.สถานศึกษา  
ร.ร. ทองผาภูมิวิทยา 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมเจต  บุญมี 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา พลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.ถีระจิต  บุญเจริญ 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร ์
18 พ.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางพิชานันท์  จันทมัด 
ครู ร.ร. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคณิตฯ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

6. น.ส.กนกวรรณ   
        มาลาพงษ ์
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 
25 พ.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางยุวดี  วงษ์น้อย 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. น.ส.ชีวรัตน์  อ่ิมใจ 
คร ูร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 
2 มิ.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง 
 รองผอ.สถานศึกษา 
ร.ร. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. น.ส.ปพิชญา  จีนอ่ิม 
คร ูร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุร ี
กศ.บ. สังคมศึกษา 
ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

สังคมศึกษา 
2 มิ.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

3. นางกนกรดา  สมานบุตร 
 ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางกิตติยา  วิริยะวีรวัฒน์ 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. น.ส.วารี  พรหมมา 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะ
แนว 
บธ.ม. การจัดการทัว่ไป 

แนะแนว 
7 มิ.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางนัยนา  รัศมี 
 ครู ร.ร. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา แนะแนว 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางธนัฏฐา  เหรียญเครือ 
 ครู ร.ร. พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา แนะแนว 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

10. นางณิชนันทน์   
          ศรีวลีรัตน ์
คร ูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
10 มิ.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวิชญาณี  บุญทวี 
 ผอ.สถานศึกษา  
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศศลักษณ์  วัฒนา 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

11. นางลัดดา  มะม่วงชุม 
คร ูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 
 

ภาษาไทย 
11 มิ.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง 
 รองผอ.สถานศึกษา 
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

12. นางกฤษณา  เนื่องปฐม 
คร ูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร ์
11 มิ.ย. 2564 

1. ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง 
 รองผอ.สถานศึกษา 
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประเสริฐ  วันเย็น 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนา ญการ 

จำนวน 49 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

คณะกรรมการประเมินด้านที ่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที ่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอมีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ แนบท้ายหนังสือ  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ที่ ศธ 04019/1439  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 
1 ราย 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 49 ราย 

2. ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี        
วิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  ราย นางสาวศิริรัตน์ วงเวียน ตำแหน่ง ครู โรงเรียน
อนุบาลสังขละบุรี  ได้ย้ายสถานศึกษา จึงขอแก้ไขเป็น นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิสังข์  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาล         
สังขละบุรี ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอ 

3. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.19 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

                                        ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 13 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 11  ราย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน   1  ราย 

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

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

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.  คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง       

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอ
ขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ      
ครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน 13 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3   เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 13  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 11 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. ว่าท่ี รต.ฤทธิชา บัวศิริ 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่        
ค.บ.(สังคมศึกษา)            
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
 

บริหารการศึกษา/ 
3 พ.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

 2. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ 
     ผอ.ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเต้ีย 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นายสำเนาว์ นาคพิรุณ 
     ผอ.ร.ร.บ้านไทรทอง 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

2. นายกฤตภัค  
           มหาบุญญารักษ์    
ผอ.ร.ร.บ้านหนองหิน      
ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)             

บริหารการศึกษา/ 
3 พ.ค. 2564 

 1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

 2. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ 
     ผอ.ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเต้ีย 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นายสำเนาว์ นาคพิรุณ 
     ผอ.ร.ร.บ้านไทรทอง 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นางนภสร พุทธรักษา  
ผอ.ร.ร.บ้านหนองกวาง     
ค.บ.(ภาษาไทย)             
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                       

บริหารการศึกษา/ 
6 พ.ค. 2564 

 1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

 2. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ 
     ผอ.ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเต้ีย 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นายสำเนาว์ นาคพิรุณ 
     ผอ.ร.ร.บ้านไทรทอง 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

4. น.ส.นุชสรา บุญลศิ  
ผอ.ร.ร.บ้านเนินไพร       
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์)                  
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

บริหารการศึกษา/ 
17 พ.ค. 2564 

 1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

 2. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ 
     ผอ.ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเต้ีย 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นายสำเนาว์ นาคพิรุณ 
     ผอ.ร.ร.บ้านไทรทอง 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

5. น.ส.ปรียา พลายพงษา 

ผอ.ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม       
ศศ.บ.(ภาษาไทย)               
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

 

บริหารการศึกษา/       
28 พ.ค. 2564 

 1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

 2. นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ 
     ผอ.ร.ร.วัดท่าตะคร้อ 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นายวิวรรธน์ วรรณศิริ 
     ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

6. นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร ์
ผอ.ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม                           
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)                           
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)       

บริหารการศึกษา/          
7 มิถุนายน 

2564 

 1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

 2. นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ 
     ผอ.ร.ร.วัดท่าตะคร้อ 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นายวิวรรธน์ วรรณศิริ 
     ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง 
     วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

7. นายพจนรินทร์  
          เหลืองอรัญนภา 
ผอ.ร.ร.บ้านเจ้าเณร          
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

บริหารการศึกษา/ 
27 เม.ย. 2564 

 
 
 

 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1    ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. นายสุวิทย์  ศรีจันทร์ 
   ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
   วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายยิ่งยศ  พละเลิศ 
   ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนา 
   วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

8. นายพนัชกร  อ่อนนวล     
ผอ. ร.ร.บ้านพุน้ำเปรี้ยว        
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)            

บริหารการศึกษา/ 
11 พ.ค. 2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายสุวิทย์  ศรีจันทร์ 
   ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
   วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายยิ่งยศ  พละเลิศ                             
   ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนา                     
   วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

9. ส.อ.กฤชณรงค์  สภุาพ   
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งศาลา              
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                         

บริหารการศึกษา/ 
14 พ.ค. 2564 

1.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง. 
   ผอ.ร.ร.อนุบาล 
   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
  วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายประเสริฐ หนูรุ่น    
   ผอ.ร.ร.วัดบ้านเก่า 
   วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

10. นายธีรศักดิ์  เอิบสภาพ 
ผอ.ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคคี                       
วุฒิ ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)    

บริหารการศึกษา/ 
19 พ.ค. 2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง. 
    ผอ.ร.ร.อนุบาล 
    วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
    วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประเสริฐ หนูรุ่น 
    ผอ.ร.ร.วัดบ้านเก่า 
    วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

11. นายอภินันท์  ลิ้มสกลุ  
ผอ.ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง        
ค.บ. (คณิตศาสตร์)         
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

บริหารการศึกษา/ 
14 มิ.ย. 2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

 2. นายวุฒิพร  ใจสงบ 
     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
     วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 3. นายอำนาจ  ทัดสวน 
     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา 
     วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง 
ผอ.ร.ร.วัดห้วยตะเคียน 
ค.บ. ศิลปกรรม (ดนตรี) 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

การบริหาร
การศึกษา/ 

7 พ.ค. 2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.  นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวรเทพ  รักษาพงศ์ 
    ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา 
    วิทยฐานะ ผอ.สถานศึกษา 
    ชำนาญการพิเศษ 
    สาขาบริหารการศึกษา 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายณัฐนันท์  ศาลางาม     
ผอ.รร.บ้านห้วยมาลัย                    
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)                   
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

การบริหาร
การศึกษา/ 

24 พ.ค.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายพีรฉัตร  น้อยเคียง 
ผอ.ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)         

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ จำนวน  13 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3  เสนอขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 
ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  13 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด   
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน

ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน  13  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.20 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและ   
                                       บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) 
ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 
คณะ ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      จำนวน  1  คณะ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี                 จำนวน  1  คณะ 
 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

     คณะกรรมการชุดที่ 2  ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2552 กำหนดให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชี
รายชื ่อผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ ก.ค.ศ. กำหนดตามความเหมาะสม  จำนวนคณะกรรมการ 1 คณะ 6 คน โดยมีสัดส่วน
ผู้ทรงคณุวุฒิ ประกอบด้วย 

                        1) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด จำนวน 2 คน 
                        2) ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง สพท. ของผู้ขอ จำนวน 2 คน 
                        3) ผู้ทรงคุณวุฒิใน สพท.เดียวกับผู้ขอ จำนวน 2 คน (กรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิใน สพท.

เดียวกบัผู้ขอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่าง สพท. แทน) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง     

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4.คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560  สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง       

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2    

(จากคณะกรรมการชุดที ่ 1) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น         
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และให้ดำเนินการประเมินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เพื่อประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจำนวนผู้รับคำขอรับการประเมิน  (เอกสารลับ
แจกในที่ประชุม)   ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง/สังกัด จำนวนผู้ยื่นคำขอ 

(ราย) 
จำนวนกรรมการ/ 

คณะ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 10 6/1 
2  ผู้บริหารสถานศึกษา  สพม.กาญจนบุรี  2 6/1 

รวมทั้งสิ้น 12   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอแล้ว  

เห็นว่า 
๑. ผู ้ที ่ได้ร ับการเสนอชื ่อ เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการชุดที ่ 2 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งมีความรู้ 

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
๒. จำนวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละคณะ

เป็นไปตามจำนวนคำขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
จึงเห็นสมควรดำเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามท่ีเสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพื้นที่ แทนประธานกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป 

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนิ นการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ตามท่ีเสนอ 
๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 2 

แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรี ต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่         
ก.ค.ศ.กำหนด 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ     
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4.21 เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ในการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ (ว 21/2560)  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบผลงานที่

เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ในการขอรับการประเมินเพื ่อเลื่อนวิทยฐานะครู เชี ่ยวชาญ         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน   
1 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.  คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง       

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ข้อ 4 กำหนดให้มีผู้ประเมิน ดังนี้ 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุก       
วิทยฐานะ โดยให้ผู ้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูรายงานและเสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา 
  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อำนวยการสถานศึกษามี
วิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มี      
วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา    
(วฐ.3) 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ราย นางสาวกาญจนา  บัวเบา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพุเตย แต่เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเตย  มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ ซึ่งมีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ข้าราชการครูรายดังกล่าวเสนอขอ จึงต้องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
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3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู ้ร่วม
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี ่ยวชาญ เนื่องจาก ผู้อำนวยการ
สถานศึกษามีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ จำนวน 1  ราย ดังนี้ 

 

ที่ 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/โรงเรียน/ 

วุฒิการศึกษา 
ขอเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่ง ผู้ร่วมประเมิน 

1 นางสาวกาญจนา  บัวเบา 
ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านพุเตย   
ศษ.บ. (ดุริยางค์ไทย)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ครูเชี่ยวชาญ นายรำลึก  สนพราย 
ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินร่วมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นสมควร 
เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่มีวิทยฐานะไม่ ต่ำกว่า     
วิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพ่ือให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา

ในการขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย 
2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น       

ผู้ร่วมประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.22 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1     
และด้านที่ 2) และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ                  
ตาม ว 17/2552 

คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  เพื่อประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ      
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน  1  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 53 และมาตรา 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 เรื่อ ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง     
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

5.  คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง       
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  รายงานว่าได้ร ับแบบคำขอพร้อมทั ้งผล          
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของ นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ   
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  เพื่อเสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และการเสนอเอกสาร
หลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/โรงเรียน/ 

วุฒิการศึกษา 
สพท.รับคำขอ คณะกรรมการ 

ชื่อสกลุ ตำแหน่ง 
1 นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศกึษา 
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 
โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์
วท.บ. พลศึกษา 
ศษ.บ. การแนะแนว 
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

7  พฤษภาคม 
2564 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  
 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายหงษ์ดี  ศรเีสน 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  
ร.ร.วสิุทธรังษ ีจังหวัดกาญจนบรุ ี

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายสมพงษ์  เตชะรัตนวรกุล 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

ร.ร.เทพมงคลรังษ ี

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการของ นางมนัสนันท์  เอี ่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ                
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ.  ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล กรรมการ ตำแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

1 นายโชคชัย  ฟักโต ข้าราชการบำนาญ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได้นำเสนอแล้ว  มีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้   
1. นางมนัสนันท์  เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และได้ส่งคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เสนอขอแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1    
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอขอแต่งตั ้งคณะกรรมการเพื ่อช่วย
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของ นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
2. อนุมัต ิแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินด ้านที ่ 1 และด้านที ่ 2 เพื ่อประเมิน นางมนัสนันท์                    

เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามท่ีเสนอ 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษากาญจนบุรี แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของนางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์        
ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ. ตามท่ีเสนอ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของ นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อประเมิน นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามท่ีเสนอ 
3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษากาญจนบุรี แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน

ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
4. แต่งตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของนางมนัสนันท์  เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ผู ้ขอรับ      
การประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ. ตามที่เสนอ 
 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 

3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน  27  ราย 
ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน   6 ราย 
2.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน   8 ราย 

                3.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน   3  ราย 

                4.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี              จำนวน 10  ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา (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 ลงวั 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 และ            
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1  – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  27 ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 6 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.วิไลพร นิรพันธ ์
คร ูร.ร.บ้านเจ้าเณร 
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                       
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 88.00 83.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 81.25 82.50  

2. นายอำนาจ นุ่มฤทธิ ์
คร ูร.ร.บ้านไทรทอง 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษา
ประยุกต์)                           
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 97.00 94.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
15 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 76.25 93.75 83.75 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 75.00 75.00  

3. นายชยพล  มากบุญมา 
คร ูร.ร.วัดหนองพังตรุ 
บธ.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ)                           
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 82.00 78.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
15 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 90.00 87.50 80.00 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 86.50 85.50 86.50  

4. นายเชาวลิต  ฟักเหลือง 
คร ูร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
วท.บ.(วิทยาศาสตร์าร
เกษตร)                       
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 97.00 98.00 96.67 ผ่านการประเมิน/ 
15 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 96.25 90.00 92.50 92.92 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 92.50 92.50  

5. น.ส.ณัฐธยาน์ นามฉ่ำ 
คร ูร.ร.บ้านน้ำมุด 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)                
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 99.00 99.00 98.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 75.00 82.50 82.50 80.00 

ด้านที่ 3 100 65 78.75 82.50 82.50  

6 น.ส.พิมพ์พร  มาศศริ ิ
คร ูร.ร.บ้านช่องสะเดา  
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
ศ.บ. (นาฎศิลป์ไทยศึกษา)                       
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 78.00 84.00 81.33 ผ่านการประเมิน/ 
24 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 82.50 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 75.00 75.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 8 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. นายธงชัย  บุญธรรม                            
ครู รร.ไทรโยคใหญ่                       
วท.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)                               
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 93.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
10 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 85.00 83.75 85.00 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 83.75 86.25  

2. นายณรงค์ชัย สง่าแสง                        
ครู รร.ไทรโยคใหญ่                         
ค.บ. (สังคมศึกษา)                          
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 97.00 96.00 97.00 96.66 ผ่านการประเมิน/ 
10 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 91.00 92.00  

3. นางสาวสุภดิา  บัวผัด                         
ครู รร.สมาคมาป่าไม้ฯ                     
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                  
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 91.00 93.00 93.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 88.75 93.75 90.25 90.92 

ด้านที่ 3 100 65 91.50 90.00 92.50  

4. นางพรลภสั  ศรีสังวร                         
ครู รร.บ้านหาดง้ิว                            
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                     
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 77.00 90.00 91.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
10 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 75.00 90.00 95.00 86.67 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 83.00 84.00  

5. นางนันท์นภัส ชนะผล                        
ครู รร.อนุบาลไทรโยค                     
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                        
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 84.00 93.00 84.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
10 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 81.25 82.50 81.25 81.67 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 82.00 81.00  

6. น.ส.จุฑามาศ   
     ศิลป์ไพบูลย์พานิช            
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                    
บร.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ)               
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 94.00 95.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 90.00 87.00 90.00 89.00 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 86.00 90.00  

7. นายคำพี  เสนา                                
ครู รร.วัดป่าถ้ำภูเตย                        
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)                
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 81.00 80.00 82.00 81.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 80.00 79.00 77.00 78.66 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 78.00 86.00  

8. นางนภาพร   
        โอะหมึโฉะเปอฮ์               
ครู รร.บ้านบ้องตี้                          
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                   
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                  

ด้านที่ 1 100 65 98.00 96.00 96.00 96.67 ผ่านการประเมิน/ 
12 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 95.00 92.50 91.00 92.83 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 86.00 88.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 
 

 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.สริินทร เพิ่มสุวรรณ ์
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 87.00 88.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 80.00 88.75 87.50 85.41 

ด้านที่ 3 100 65 85.50 83.25 80.25  

2. น.ส.กิจสดุา  
        อารีย์วงศ์สถิต 
ครู รร.วัดหนองไม้เอื้อย 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกจิ 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 91.00 94.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
25 ก.พ. 2564 ด้านที่ 2 100 65 78.75 85.00 91.25 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 87.50 89.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 95.00 90.00 89.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 92.50 80.00 88.75 87.08 

ด้านที่ 3 100 65 87.25 83.25 86.25  

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.นริศรา  อ่วมอ่อง 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี  
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
 

ด้านที่ 1 100 65 75.00 83.00 85.00 81.00 ผ่านการประเมิน/                
3 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 75.00 87.50 81.25 81.25 

ด้านที่ 3 100 65 73.00 81.00 82.00  

2. นางภิญญาพัชญ์   
       แบ่งเพชร 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี  
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ด้านที่ 1 100 65 75.00 93.00 93.00 87.00 ผ่านการประเมิน/                
5 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 75.00 92.00 92.25 86.41 

ด้านที่ 3 100 65 67.50 90.00 89.00  

3. นางสุทธิชา  สมุทวนิช 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี  
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 75.00 84.00 85.00 81.30 ผ่านการประเมิน/                
8 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 75.00 82.50 85.00 80.80 

ด้านที่ 3 100 65 76.00 88.00 89.00  

4. น.ส.วิชยารตัน์   
       ลิมทโรภาส 
ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 87.00 86.00 88.33 ผ่านการประเมิน/                
22 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 83.75 83.75 83.75 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  
 

5. ว่าท่ีร้อยตรสีุธน  
      ศรีศักดิ์บางเตย 
ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 99.00 96.00 97.00 97.33 ผ่านการประเมิน/                
22 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 100.00 100.00 100.00 100.00 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 95.00 95.00  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 เฉลี่ย 

6. น.ส.โกศล  แป้นเขียว 
ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
บธ.ม. (การบรหิารการ
โรงแรม และการทอ่งเที่ยว) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 95.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/                
22 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 85.00 90.00 85.00 86.00 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 83.75 83.75  
 

7. น.ส.พลอยไพลิน   
          ชนะเลิศ 
ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วท.บ. (เคมี) 

ด้านที่ 1 100 65 77.00 82.00 78.00 79.00 ผ่านการประเมิน/                
26 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 77.50 80.00 78.75 78.75 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 75.00 85.00  

8. น.ส.กชพรรณ   
        ศรีภูมมา 
ครูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 98.00 97.00 94.33 ผ่านการประเมิน/                
2 เม.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 73.75 91.25 92.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 76.00 76.00 76.00  
 

9. น.ส.วาสนา  สีแดง 
ครูร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 97.00 97.00 ผ่านการประเมิน/                
9 เม.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

10. น.ส.ภัทราภรณ์   
         ศรีแป้น 
ครูร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถมัภ์) 
ศษ.บ.(พลศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 94.00 95.00 94.33 ผ่านการประเมิน/                
9 เม.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 88.50 85.00 86.25 86.58 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 86.00 86.00  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอแล้ว 

เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 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 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการ จำนวน 27 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 27 ราย  ให้มีวิทยฐานะ

ชำนาญการ 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมิน 

จำนวน 18 ราย ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

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

4. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง       
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (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 ผู้ผ่าน     
การประเมินด้านที่ 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 และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแล้ว  จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 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 นายนริศ  ไชยแก้ว                
ผอ.ร.ร.บ้านท่าดนิแดง 

วท.บ.
(คณิตศาสตร์)  

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

บริหาร
สถานศกึษา/  
1 เม.ย.64 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 90.00 90.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 90.00 86.00 85.00 87.00 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 2 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.แสงเดือน   
       วินทะไชย 
 รอง ผอ.ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ศศ.บ. 
บรรณารกัษศาส
ตร์และสารนิเทศ

ศาสตร ์
ศษ.ม.  

การบริหาร
การศกึษา 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
29 ม.ีค. 64 

ด้านที่ 1 100 70 93.00 89.00 92.00 91.33 
ด้านที่ 2 100 70 93.00 91.25 93.50 92.58 

2 น.ส.พเยาว์   
     ชำนาญกำหนด 
รอง ผอ.ร.ร.เทพมงคล
รังษี 

ค.บ.  
จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศกึษา 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
30 มี.ค. 64 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 91.00 92.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 89.25 91.25 89.83 

 
                  
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้นำเสนอแล้ว  เห็นว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน     
3 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้ง
ผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน    
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของ

คณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 3 ราย  เพ่ือให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ดำเนินการต่อไป 
  

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 5  ราย ดังต่อไปนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 1  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน  4 ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา (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. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื ่อง        

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที ่ 23 กันยายน 2554 เรื ่อง           

การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงขึ้น 

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        
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมิน

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มี      
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
ของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้ งที่ 1-2 และข้อสังเกตของ     
คณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 ภายใน
ระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ใน
สาขาวิชาต่างๆ  จำนวน   5  ราย ดังนี้ 
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2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน   4  ราย 
2.2 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด                          จำนวน   1  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 2   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.นภิาพร  ทรงศร ี

ครู ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
วุฒิ ศษ.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารสถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
40.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
10 ส.ค. 63/ 
19 ม.ีค. 61 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 97.50  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   จำนวน 4 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 4 ราย 
1. นางชนิศา แยม้ศริ ิ

ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
กศ.บ. วิทยาศาสตร ์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
24.00 

47.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(เนื่องจากไม่ส่ง 

ผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 
ภายในระยะเวลา 

6 เดือน) 

คะแนนรวม 100 70 71.50 71.50 71.50 

2 นายธรีพงศ ์ทาต่อย 
(เดิมดำรงตำแหน่ง 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
ปัจจุบนัยา้ยไปดำรง
ตำแหน่ง 
ครู ร.ร.อตุรดิตถ์ดรุณี 
สังกัด สพม.พิษณโุลก 
อุตรดิตถ์) 
ค.บ. ฟิสิกส ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.ม. เทคโนโลยีสือ่สาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
8 ก.พ. 2564/ 
21 พ.ค.  2564 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

3. น.ส.มยรุา บญุมาก 
ครู ร.ร.เลาขวญัราษฎร์
บำรุง 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
19 ก.พ.  2564/ 
25 ธ.ค.  2563 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

4 น.ส.สุภาวด ี 
      จาวสุวรรณวงษ ์
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุร ี
วท.บ. ฟิสกิส ์
ค.ม. การบรหิารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ก.พ. 2564/ 
25 มิ.ย. 2561 คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 75.50 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  5 ราย  ดังนี้ 

1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด         จำนวน    4  ราย 
1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน    1  ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 1 ราย 
เนื่องจากไม่ส่งผลงานทางวิชาการปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายในระยะเวลา 6 เดือน  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านการประเมิน 

จำนวน 4 ราย ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 

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

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 1 ราย   
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 1 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             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 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 



103 
 

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

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

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 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

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

การประเมิน 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 

1. นางสุภาพร  เหล่าทรัพย์เจริญ ครู  ครูชำนาญการ 36,430 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ท่ามะกา 
กาญจนบุร ี

๘ มี.ค. 256๔ 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 

1. นางเพ็ญจันทร์  สีมา ครู ครูชำนาญการ 37,310 โรงเรียนอนุบาล 
สังขละบุรี 

สังขละบุรี 
กาญจนบุร ี

๕ ม.ค. 256๔ 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 

1. นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท ์ ครู   ครูชำนาญการ 34,110 โรงเรียนวิสุทธรังษี ท่าม่วง 
กาญจนบุร ี

๑๑ มี.ค. 256๔ 

๒. นางกาญจนา  ยศตระกูล ครู  ครูชำนาญการ 35,270 โรงเรียนไทรโยคมณี
กาญจนว์ิทยา 

ไทรโยค 
กาญจนบุร ี

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

3. นางสาวสุภาวดี  สังขสถาพร ครู   ครูชำนาญการ 35,710 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สังขละบุรี 
กาญจนบุร ี

19 ก.พ. 256๔ 

 
 

คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู้ขอรับการประเมิน              
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 5 ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่ 13 หน้า     
220-225) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของ

ผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 ราย 
2. ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู

ชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผล
งาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.27 เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (กรณีถูกลงโทษทางวินัย)     
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2555   ราย  
นายคชธร (สุเทพ) คชพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อำเภอไทรโยค ย้อนหลังเมื่อครั้งดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ อำเภอไทรโยค โดยให้รับเงินเดือนตามอัตราเดิม อัตรา 28 ,050 บาท 
เนื่องจากลาเกิน 23 วันทำการ (ลา 28 วัน) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อ 10 ข้อ 16 
3. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 6/2555  เรื ่อง ลงโทษลด       

ขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
4. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  ๑6/๒๕๖๐ เร ื ่อง การบร ิหารงานบ ุคคล                        

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
6. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 171/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน 

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 
7. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 172/2564 เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ลงวันที่ 26 

มีนาคม 2564 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 1. ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกคำสั่งที่ 171/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือน สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการออกคำสั่งเพื่อยกเลิกคำสั่งลงโทษ  ลดขั้นเงินเดือน จำนวน   
1 ขั้น (คำสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลับ ที่ 6/2555 สั่ ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555) รายนายคชธร (สุเทพ)       
คชพันธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื ่อครั ้งดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ                  
อำเภอไทรโยค และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 172/2564 เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์  สั่ง ณ วันที่ 
26 มีนาคม 2564 นั้น มีผลทำให้ข้าราชการ รายนายคชธร (สุเทพ) คชพันธ์ ได้รับการพิจารณาขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2555   

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้อง โดยได้
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (กรณีถูกลงโทษทางวินัย) รายนายคชธร (สุเทพ) คชพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อำเภอไทรโยค ย้อนหลังเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ านท่ามะเดื่อ อำเภอ
ไทรโยค ครึ่งปีหลัง 1 ตุลาคม 2555 (ระยะตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555) ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 2 และข้อ 6 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แต่งตั ้งคณะกรรมการเพื ่อพิจารณา                
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (กรณีถูกลงโทษทางวินัย) รายนายคชธร (สุเทพ) คชพันธ์ ผู ้อำนวยการโรงเรียน                
บ้านหนองปลาซิว อำเภอไทรโยค ย้อนหลังเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ อำเภอไทรโยค  
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ให้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการมีมติไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2555 โดยให้รับ
เงินเดือนตามอัตราเดิม อัตรา 28,050 บาท เนื่องจากลาเกิน 23 วัน (ลา 28 วัน)   มีผลตามคำสั่ง สพป.กาญจนบุรี 
เขต 3 ที่ 6/2555 เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลว. 30 ก.ค. 2555 

วัน/เดือน/ป ี เลขท่ี
ตำแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 

 
1 เมษายน 2555 2797 คศ.2     28,050  (ไม่ได้เลื่อน/ลาเกิน)  

1 สิงหาคม 2555 2797 คศ.2     26,980  ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ตามคำสัง่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3                   
ที่ 6/2555 ลว. 30 ก.ค.2555) 

  

1 ตุลาคม 2555 2797 คศ.2     26,980  ไม่เลื่อนขั้น/ถูกลงโทษทางวนิัย  

4. นายคชธร (สุเทพ) คชพันธ์ ครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ อ.ไทรโยค มีผลตาม
คำสั่ง สนง.ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 171/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 และ
คำสั่ง สนง.ศธจ.กาญจนบุรี ที่ 172/2564 เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 

วัน/เดือน/ป ี
เลขที่

ตำแหน่ง 
ระดับ 

อัตรา
เงินเดือน 

หมายเหตุ 
 

1 เมษายน 2555 2797 คศ.2 28,050 (ไม่ได้เลื่อน/ลาเกิน) เนื่องจากลาเกิน 23 วัน (ลา 30 วัน )  

1 สิงหาคม 2555 2797 คศ.2 28,050 กลับ 1 ข้ัน (ตามคำสั่ง ศธจ.กจ. ที่ 171/2564 ลว. 26 มี.ค.2564 
และคำสั่ง ศธจ.กจ. ท่ี 172/2564 ลว. 26 มี.ค.2564) 

 

1 ตุลาคม 2555 2797 คศ.2 28,050 ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากลาเกิน 23 วัน (ลา 28 วัน )   
 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เห็นชอบไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2555 รายนายคชธร (สุเทพ) คชพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อำเภอไทรโยค ย้อนหลังเมื ่อครั ้งดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ              
อำเภอไทรโยค โดยให้รับเงินเดือนตามอัตราเดิม อัตรา 28 ,050 บาท เนื่องจากลาเกิน 23 วัน (ลา28 วัน) ตามที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอมา  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 

2564    ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัตไิม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2555 รายนายคชธร 

(สุเทพ) คชพันธ์ ย้อนหลังเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ อำเภอไทรโยค โดยให้รับเงินเดือน
ตามอัตราเดิม อัตรา 28,050 บาท เนื่องจาก   ลาเกิน 23 วัน (ลา 28 วัน)   

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.28 เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายนายณรงค์ฤทธิ์  เด่นดวงใจ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์) และนายสุจินต์ หอมเสมอ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา          
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ (สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1)   (ลับ) 

 

(รายละเอียดการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยอยู่ในรายงานการประชุม กศจ.กาญจนบุรี เล่มที่ 2) 
 

ประเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   
 

5.1  เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้
ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่  8/2564  วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นายธัญ  สายสุจริต) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 












































































































































































































































